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1. SISSEJUHATUS

1.1. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra 
vaatesektorite ja -koridoride analüüs esitab vanalinna 
muinsuskaitseala põhimääruses ja mitmetes üld- ja 
teemaplaneeringutes kehtestatud vaatesektorite -ja 
koridoride ülevaate, ettepanekud nende muutmiseks ning 
edasiseks kaitseks. 

1.2. Tallinna vanalinna vaadete analüüs on koostatud koostöös 
Muinsuskaitseametiga ning on sisendiks uuele vanalinna 
muinsuskaitseala kaitsekorra ning Kesklinna üldplaneeringu 
koostamisele.

Vaadete kategooriad

1.3. Vanalinna vaated jagunevad hetkel järgnevatesse 
kategooriatesse: 

• Vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse 
vaatesektorid;

• Vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse 
vaatekoridorid;

• Üld – ja teemaplaneeringute vaatesektorid;

• Üld – ja teemaplaneeringute vaatekoridorid;

• Vanalinna sisevaated.

1.4. Kokku on analüüsitud 31 vaatepunkti. 

Vaadete analüüsi metodoloogia

1.5. Käesolevas kaug -ja lähivaadete analüüsis on kasutatud 
järgmiseid termineid: 

• Vaate ulatus: Määruse või planeeringu-kohane 
määratud vaatesektori või koridori ulatus. 
Vaatesektori  või koridori pikkused on pikendatud 
peamiste fookusobjektideni vanalinnas, mis vaateid 
defineerivad. Iga vaate puhul on 2D-joonisel 
markeeritud (1) olemasolev vaate ulatus (punase 
katkendjoonega) ning (2) ettepanek vaate ulatuse 
muutmiseks (punase pideva joonega). Samuti on 
ettepanekud vaate ulatuse muutmiseks välja toodud 
vaatesektorite foto-analüüsi skeemidel. 

• Vaatepuhver: Vaadete ulatusse jääv „õhutsoon“, mis 
peab tagama vanalinna fookusobjektide ja piiride 
vaadeldavuse, nii et uued kõrged hooned ei tuleks 
vahetult vanalinna kõrvale ning tagatud oleks nende 
ning vanalinna vahelise puhverala säilimine. 

• Esiplaan: vanalinna muinsuskaitseala piirini ulatuv 
ala, mis (enamasti) jääb  vanalinna muinsuskaitseala 
piirist välja. 

• Tagaplaan: Vanalinna vaadeldavatest 
fookusobjektidest/siluetist tahapoole jääv ala, mis 
võib jääda muinsuskaitseala piirdesse või sellest 
välja. Tagaplaani määramise eesmärk on välistada 
vanalinna silueti hägustumine tulevikus. Tagaplaan on 
vaatesektori või koridori esiplaani pikendus.   

• Esiplaani kõrguspiirang: Vaadete analüüsist 
lähtuv kõrguspiirang, mis peab tagama vanalinna 
fookusobjektide ja katusemaastiku vaadeldavuse 
esiplaanil. Kõrguspiirangu ulatus ühtib vaate 
ulatusega. Iga vaatesektori ja koridori puhul on 
esiplaani kõrguspiirang markeeritud vahemikuna 
vaadet illustreerivale joonisele meetrites (kõrgus 
merepinnast, meetrites). Esiplaani kõrguspiirangu 
vahemiku moodustab vaate alguspunkti ja lõpp-
punktide vahemik. Algus -ja lõpp-punktide kõrgused 
on välja toodud iga vaate 3D illustratsioonil.  

• Tagaplaani kõrguspiirang: Tagaplaani kõrguspiirang 
on määratud vaatesektoritele ja koridoridele. Toompea 
osas on tagaplaani kõrguspiirang tõstetud kõrgemale 
esiplaani kõrguspiirangust, et oleks tagatud  Toompea 
silueti nähtavuse säilimine. Tagaplaani kõrgus 
vanalinna all-linna osas on mõtteline pikendus 
esiplaani kõrguspiirangust. 

• Tagaplaani ulatus on markeeritud 3D 
illustratsioonidel koos esiplaani kõrguspiiranguga. 
Lisaks on tagaplaani ulatus näha veebikaardil: 
ht tps: / /exper ience.arcgis .com/exper ience/
fd2b68637943439fa0ad7f46dc2e73fa

• Fookusobjektid: Vaate ulatusse jäävad hooned ja 
rajatised, mis on kogu vaate ulatuses dominandid, 

selgelt eristatavad ning defineerivad vaatesektori või 
koridori piire. 

• Staatiline vaade: Vaatepunkti defineerib üks kindel 
vaate asukoht, mis on määratud GPS koordinaatidega 
(x,y,z). Kuna nii vaatesektorite kui ka koridoride puhul 
võib vaatepunkte olla mitu, siis analüüsis kasutatud 
asukohad on välja toodud iga vaate analüüsi all tabelis  

• Dünaamiline vaade: Vaatepunkti ei defineeri vaid 
üks konkreetne vaate asukoht, vaid fookusobjektide / 
silueti vaadeldavus muutub pidevalt kogu vaatekoridori 
/sihi ulatuses. Dünaamiliste vaadete puhul (peamiselt 
vaatekoridorid), on välja toodud vanalinna vaadeldavus 
teatud sammu tagant.

Tehniline teostus

1.6. Fotod on teinud Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome 
kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija Paco Ulman. 
Kaug -ja lähivaadete fotod on tehtud 35mm objektiiviga. 
Sisevaadete fotod on teinud Henry Kuningas ja Olari Kärmas. 
Kõik fotod on tehtud perioodil veebruar-juuli 2022.

1.7. Vaadete analüüsid on koostatud nii AutoCADis kui ka 
ArcGIS Pro 3D linnamudelis. 3D linnamudel ei sisalda 
puude asukohti, ning seega on oluline analüüsil võrrelda 
olemasolevaid fotosid linnamudeli illustratsioonidega.

1.8. Tallinna vanalinna vaadete analüüsi koostas Tallinna 
Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus 
koosseisus Eva-Maria Aitsam, Olari Kärmas, Jaak-Adam 
Looveer ja Paco Ulman. 
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Ill. 1. Vaadete analüüsi metoodikat selgitav illustratsioon (vaatesektor 13 näitel). 
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I.  VANALINNA VAATESEKTORITE JA KORIDORIDE 
ANALÜÜS
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1. Vaatesektor Lauluväljaku ülemise värava juurest kiirtega Paksule Margareetale ja Kaarli kirikule

• Asukoht: Vaatepunkti asukoht on Lauluväljaku ala idapoolses otsas. 
Sealselt kõrgendatud alalt, avaneb vaade vanalinnale. Kõrguste erinevuse 
ja kõrghaljastuse tõttu puudub ülejäänud Lauluväljaku territooriumilt vaade 
vanalinnale. 

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti nähtavus kogu ulatuses. 

• Fookusobjektid: Eristatavad on Toompea ja mitmete kirikute tornid, sh Kaarli 
kirik, Oleviste, Niguliste ja Toomkirik, linnamüüri tornid

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs)

A 17.01.22 6589870.98 545986.78 1,7m 35,7m

B 17.01.22 6589890.66 545997.31 1,7m 36,2m

C 17.01.22 6589906.17 546008.04 1,7m 36,2m

D 17.01.22 6589918.16 546013.41 1,7m 36,2m
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KAARLI KIRIK

OLEVISTE KIRIK
NIGULISTE KIRIK

PAKS MARGAREETA

sektori muudatuse ettepankek

esiplaani kõrgusepiirangu ala

sektori puhverala

Vaadete analüüs Tallinna vanalinna MKA kaitsekorrale

Nr 1
Sektor Lauluväljaku ülemise värava juurest kiirtega Paksule Margareeta ja Kaarli kirikule

RUUMILOOME KOMPETENTSIKESKUS 2022

Foto ref: 1 Lauluväljak_B

sektori ala põhimääruse järgi
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Ill. 2. Vaatesektor 1 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsio-

onil välja toodud (meetrites). Illustratsioonil näidatud vaatesektor hõlmab ka vaatepuhvrit.
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Ettepanekud vaatesektori edasiseks kaitseks: 

• Muuta vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses olevat 
vaatesektori ulatust nii, et sektor ulatuks Kaarli kirikust kuni 
Paksu Margareetani, hõlmates ka Skoone bastionit. 

• Luua vaatesektorile eraldi puhverala, mis lisaks vaatele 
„õhuruumi“ ning tagaks sektori kahe äärmise fookuspunkti, 
Paksu Margareeta ja Kaarli kiriku vaadeldavuse säilimise 
linna silueti kontekstis.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt linnamudelis 
markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt asukohale  
esiplaanil vahemikus abs. 36-40m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile,  nii et oleks 
tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses 
(st vastavalt asukohale tagaplaanil vahemikus abs. 40-
134m). 

• Lauluväljaku territooriumil asuvad puud oma kõrguse 
saavutanud ja palju enam juurde ei kasva. Kaaluda veidi 

kõrgendatud vaateplatvormi loomisele antud vaatepunkti 
asukohta.

• Edaspidi teostada 3D mudelis vanalinna vaadeldavuse 
analüüs iga detailplaneeringu ja projekti puhul, mis jääb 
vaatesektorisse ja millega kavandatavad ehitised võivad 
vanalinna vaadeldavust mõjutada.

Ill. 3. Vaatesektor 1 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meet-

rites). Illustratsioonil näidatud vaatesektor hõlmab ka vaatepuhvrit.
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2. Vaatesektor Nõmmel, Ehitajate tee ja suusasilla ristumisest lõunas kiirtega Kaarli kirikule ja Toompea klindi edelanõlvale.

• Asukoht: Vaatepunkti asukoht on Nõmme suusasillast loodes, Mustamäe-Nõmme 
nõlval. Sealselt kõrgendatud alalt, avaneb väga piiratud vaade vanalinnale. 
Ülejäänud nõlvalt vaade vanalinnale puudub, sest kaugvaateid hakkavad piirama 
puud. 

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti pisteline nähtavus 

• Fookusobjektid: Eristatavad on Toompea ja mitmete kirikute, sh Kaarli kirik, 
Oleviste, Niguliste ja Toomkirik, Pikk Hermann kui ka Toompea hoonestus.

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 17.01.22 6583722.74 538727.73 1,7m 59,2

B 17.01.22 6583709.38 538743.69 1,7m 60,7
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NIGULISTE KIRIK

Vaadete analüüs Tallinna vanalinna MKA kaitsekorrale

Nr 2
Sektor vaateplatvormilt Nõmmel Ehitajate tee ja suusasilla ristumisest lõunas kiirtega

 Kaarli kirikule ja Toompea klindi edelanõlvale.

RUUMILOOME KOMPETENTSIKESKUS 2022

Foto ref: 2 Nõmme_B

Olemasolevat vaatekoridori ei ole puude asukoha tõttu näha
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NIGULISTE KIRIK

OLEVISTE KIRIKTOOMKIRIK

koridori muudatuse ettepankek (st muuta koridori asukohta)

esiplaani kõrgusepiirangu ala

Vaadete analüüs Tallinna vanalinna MKA kaitsekorrale

Nr 2B
Vaatesektor vaateplatvormilt Nõmmel Ehitajate tee ja suusasilla ristumisest

lõunas kiirtega Kaarli kirikule ja Toompea klindi edelanõlvale

RUUMILOOME KOMPETENTSIKESKUS 2022

Foto ref: 2 Nõmme_B
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Ill. 4. Vaatesektor 2 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. 

Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Laiendada sektori vaatepunkti asukohta nii, et see hõlmaks 
ka markeeritud asukohta asendiskeemil (vaade nr 2b, 
markeeritud 3D joonisel alguspunk B). Hetkel põhimääruse 
järgi määratud asukohas vaadet (vaade nr 2, markeeritud 
3D joonisel asukoht A) vanalinnale kõrgeks kasvanud 
puude tõttu ei ole (väga raskesti on jälgitav ainult Niguliste 
kirikutorni paiknemine). 

• Muuta vaatesektori ulatust nii, et sektor ulatuks Kaarli 
kirikust kuni bastionivööndini põhjas. 

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis olevale libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale esiplaanil vahemikus abs. 61-62m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 
tagatud vaadeldava silueti loetavus kogu sektori ulatuses. 
(st vastavalt asukohale  tagaplaanil vahemikus abs. 
62-63m).

• Sektori säilitamise huvides, on tulevikus ilmselt vajalik 
haljastuse (puude võrade) piiramine, nii et oleks tagatud 
sektori vaadeldavus kogu  vaateplatvormi ulatuses. Kaaluda 
kahe puu likvideerimist sektori vaadeldavuse tagamiseks. 

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses. 

Ill. 5. Vaatesektor 2 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meet-

rites). 
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3. Vaatesektor Kopli lahe lääneranniku sopist Rocca al Mare juures kiirtega Kiek in de Kökile ja Oleviste kirikule

• Asukoht: Rocca al Mare promenaadi alguses, Rocca al Mare koolist kagus

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti nähtavus kogu ulatuses

• Fookusobjektid: Eristatavad on a mitmete kirikute tornid, sh Kaarli kirik, Oleviste, 
Niguliste ja Toomkirik, Pikk Hermann kui ka Toompea hoonestus, Kiek in de Kök

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 20.02.22 6588233.22 536995.66 1,7m 8,7m

B 21.02.22 6588262.95 537008.85 1,7m 8,2m

C 22.02.22 6588268.56 536961.76 1,7m 11,7m
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NIGULISTE KIRIK

OLEVISTE KIRIK

PIKK HERMANN KAARLI KIRIK

KIEK IN DE KÖK

sektori ala põhimääruse järgi

sektori muudatuse ettepankek

esiplaani kõrgusepiirangu ala

sektori puhverala

Vaadete analüüs Tallinna vanalinna MKA kaitsekorrale

Nr 3
Vaatesektor Kopli lahe lääneranniku sopist Rocca al Mare juures kiirtega Kiek in de Kökile ja Oleviste kirikule.

RUUMILOOME KOMPETENTSIKESKUS 2022

Foto ref: 3 Rocca_B
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Ill. 6. Vaatesektor 3 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus 

merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Muuta vaatesektori ulatust nii, et sektor ulatuks Oleviste 
kirikust kuni Kiek in de Köki tornini lõunas. Hetkel on 
vanalinna siluett Toompea müüridest kuni Oleviste kirikuni 
sektori ulatusest väljas. Ala Kaarli kirikust (k.a.) Kiek in de 
Kökini jätta vaatesektorist välja, kuna taustal paiknevad 
kõrghooned domineerivad seda osa vaatest.

• Luua vaatesektorile eraldi puhverala, mis lisaks vaatele 
„õhuruumi“ ning tagaks sektori kahe äärmise fookuspunkti, 

Oleviste kiriku ja Kiek in de Köki torni vaadeldavuse 
säilimise linna silueti kontekstis.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis olevale libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 8-47m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 
tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses. 
(st vastavalt asukohale  tagaplaanil vahemikus abs. 
47-168m).

Ill. 7. Vaatesektor 3 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. 

Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 

• Tulevikus vajalik haljastuse (puude võrade) piiramine, nii 
et oleks tagatud sektori vaadeldavus kogu ulatuses.

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses.  
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4. Vaatesektor vaateplatoolt Tiskre klindil kiirtega Kiek in de Kökile ja Toompea põhjanõlvale

• Asukoht: Vaatepunkti asukoht asub Tallinna linnapiirist väljas, Harku vallas, 
Ranniku teest põhjas, klindiastangul. 

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti nähtavus kogu ulatuses. 

• Fookusobjektid: Eristatavad on a mitmete kirikute tornid, sh Kaarli kirik, 
Oleviste, Niguliste ja Toomkirik, Pikk Hermann kui ka Toompea müürid. Tugevalt 
domineerib vanalinnast lõunas ka Maakri kõrghoonete kvartal, Kiek in de Kök.

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 27.02.22 6588958.24 530728.15 1,7m 28,2m

B 27.02.22 6589054.47 530587.44 1,7m 25,2

C 27.02.22 6589199.34 530342.87 1,7m 27,2
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OLEVISTE KIRIK TOOMKIRIK

NIGULISTE KIRIK

KAARLI KIRIK

KIEK IN DE KÖK

Vaadete analüüs Tallinna vanalinna MKA kaitsekorrale

Nr 4
Vaatesektor vaateplatoolt Tiskre klindil kiirtega Kiek in de Kökile ja Oleviste kirikule

RUUMILOOME KOMPETENTSIKESKUS 2022

Foto ref: 4 Tiskre_B

sektori ala põhimääruse järgi

sektori muudatuse ettepankek

esiplaani kõrgusepiirangu ala

sektori puhverala



22

Ill. 8. Vaatesektor 4 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus 

merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Muuta vaatesektori ulatust nii, et sektor ulatuks Oleviste 
kirikutornist kuni Kiek in de Köki tornini lõunas. Hetkel ulatub 
vanalinna siluett Toompea müüridest kuni Kaarli kirikuni, 
kuid vahepealne kõrghoonestus katkestab visuaalse seose 
Kaarli kiriku ja vanalinna vahel. 

• Puhverala loomist sektori ulatusest mõlemale poole ei 
näe vajadust, sest juba olemasolev hoonestus vanalinna 
silueti mõlemal küljel on viimase eristumist ülejäänud linna 
siluetist hägustanud. Puhverala on loodud ainult Oleviste 

kiriku poolsele sektori küljele. 

• Kaaluda Kaarli kiriku ümber puhverala loomist, et tagada 
selle jätkuv vaadeldavus laiema linna silueti kontekstis.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 27-62m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 
tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses.  
(st vastavalt asukohale tagaplaanil vahemikus abs. 62-

Ill. 9. Vaatesektor 4 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepin-

nast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 

91m).

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses.  
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5. Tartu mnt siht Oleviste kirikule 

• Asukoht: Tartu maantee raudteeviaduktist kuni Lasnamäe 
tänava lõikumiseni ning selle pikendus Oleviste kirikule.  

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala 
põhimäärus

• Vaate väärtused: Tegemist on dünaamilise vaatega, millel 
ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, vaid vaatekoridori 
iseloomustab pidevalt muutuv linnaruumiline kontekst. 
Tegemist on limiteeritud vaadetega vanalinnale, kus 
üksikutest kohtadest on vaadeldavad ka linnamüüri tornid. 
Vaatekoridori kirjeldab pigem linnaruumiline mitmekesisus 
ja erinevate hoonestuste kihistused kus vanalinna siluett ei 
ole täies mahus jälgitav.

• Fookusobjektid: Oleviste kiriku torn

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 01.03.2022 6587614.90 544578.90 1,7m 39,7

D 04.03.2022 6587629.57 544580.72 1,7m 39,7
F 06.03.2022 6587601.00 544641.49 1,7m 40,2

G 07.03.2022 6587711.01 544517.47 1,7m 38,2

H 08.03.2022 6587853.75 544324.18 1,7m 36,7

I 09.03.2022 6587902.19 544299.38 1,7m 34,7

J 10.03.2022 6587807.75 544338.68 1,7m 37,7

K 11.03.2022 6587701.01 544468.70 1,7m 38,7

L 12.03.2022 6588441.32 543629.38 1,7m 10,7

M 13.03.2022 6588409.38 543636.25 1,7m 11,2

N 14.03.2022 6588108.26 544048.01 1,7m 17,7

5 TartuMnt_D
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5 TartuMnt_A

5 TartuMnt_G

5 TartuMnt_J

5 TartuMnt_D

5 TartuMnt_H

5 TartuMnt_K

5 TartuMnt_F

5 TartuMnt_I

5 TartuMnt_L
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Ill. 10. Vaatekoridori 5 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast 

on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Vaatekoridori ulatust ja kuju võrreldes olemasoleva 
koridoriga ei muudeta.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 40-48m).

• Tagada Oleviste kirikutorni vaadeldavus kogu koridori 

Ill. 11. Vaatekoridori 5 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis 

x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 

ulatuses ning Tartu maantee kummalgi poolel. 

• Tartu maantee tänavaruumi ümberkujundamisel puhastada 
see liigsetest vaadet varjavatest elementidest 

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
Oleviste vaadeldavust koridori lõikes. 
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6. Gonsiori tn siht Pronksi tänavast Laikmaa tänavani olemasolevate ehitusjoonte vahemikus ja koridori pikendus vanalinnani

• Asukoht: Gonsiori tänava siht Pronksi tänavast kuni Viru 
väljakuni ning selle pikendus vanalinnani   

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala 
põhimäärus

• Vaate väärtused: Tegemist on dünaamilise vaatega, millel 
ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, vaid vaatekoridori 
iseloomustab pidevalt muutuv linnaruumiline kontekst. 
Koridori väärtus seisneb eelkõige üksikute vanalinna 
kirikutornide ja katusemaastiku vaadeldavuses kogu 
koridori pikkuses. Suvisel ajal on koridori vaated vanalinnale 
piiratud olemasoleva tänavahaljastuse tõttu. 

• Fookusobjektid: Üksikud vanalinna kirikute tornid 
(Niguliste kirik ja Raekoja torn) ning vanalinnale iseloomuliku 
katusemaastiku vaadeldavus

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 13.02.2022 6588803.05 543362.24 1,7m 6,2m
B 13.02.2022 6588789.51 543358.21 1,7m 6,2m
C 13.02.2022 6588792.31 543298.03 1,7m 5,7m
D 13.02.2022 6588828.91 543296.89 1,7m 5,7m

E 13.02.2022 6588863.86 543177.54 1,7m 5,7m

F 13.02.2022 6588827.56 543166.54 1,7m 5,7m

G 13.02.2022 6588870.44 543109.05 1,7m 5,7m

6 Gonsiori_E
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6 Gonsiori_A

6 Gonsiori_D

6 Gonsiori_G

6 Gonsiori_B

6 Gonsiori_E

6 Gonsiori_C

6 Gonsiori_F
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Ill. 12. Vaatekoridori 6 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordi-

naatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatekoridori kuju ja ulatust nii, et oleks 
tagatud peamiste fookusobjektide haaramine koridori 
ulatusse, st Niguliste kirik ja Toomkirik.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 6-62m). 

• Gonsiori tänava tänavaruumi ümberkujundamisel tulevikus 

Ill. 13. Vaatekoridori 6 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z 

koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 

puhastada see liigsetest vaadet varjavatest elementidest

• Edasisel linnaruumi kavandamisel arvestada  Viru galerii 
likvideerimisega. Viru keskust ei tohiks kõrgemaks ehitada.

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
vanalinna vaadeldavust koridori lõikes. 
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Ill. 14. Vaatekoridori 6 mudeli-vaade Gonisori ja Maneeži tn nurgalt. Mudelvaade näitab vaadet vanalinnale kui Viru keskuse ja Kaubamaja vaheline galerii-ühendus on eemaldatud. See avaks terviklikuma vaate Niguliste kirikule ning mar-

keeriks ka vanalinna Pärnu maantee poolset serva. 
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7. Pärnu mnt siht raudteeviaduktist Väike-Ameerika tänavani olemasolevate ehitusjoonte vahemikus ja koridori pikendus vana-
linnani

• Asukoht: Pärnu maantee siht raudtee viaduktist kuni 
Tõnismäe tänavani ning selle pikendus Niguliste kirikule  

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala 
põhimäärus

• Vaate väärtused: Tegemist on dünaamilise vaatega, millel 
ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, vaid vaatekoridori 
iseloomustab pidevalt muutuv linnaruumiline kontekst. 
Koridori väärtus seisneb eelkõige Niguliste kirikutorni 
ülemise osas vaadeldavuses kogu koridori pikkuses. 
Parim vaade Nigulistele on ainult Hendriksoni küüru pealt, 
tänavahaljastus varjab edasi enamjaolt ära jalakäija jaoks 
va trammipeatused. Autojuhile ka Liivalaia tn poole liikudes 
vaated avanevad.

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 13.02.2022 6587164.04 542141.47 1,7m 21,2m
B 13.02.2022 6587204.25 542150.03 1,7m 24,2
C 13.02.2022 6587326.61 542173.02 1,7m 20,2

7 PärnuMnt_B

• Fookusobjektid: Niguliste kirikutorni ülemise 
osa
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7 PärnuMnt_A

7 PärnuMnt_C

7 PärnuMnt_B
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Ill. 15. Vaatekoridori 7 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. 

Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatekoridori ulatust ja kuju, nii et 
koridor hõlmaks kogu ulatuses Niguliste kirikut kui selles 
vaatekoridoris olevat peamist fookusobjekti. 

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st 
vastavalt asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 20-
65m).

• Pärnu maantee tänavaruumi ümberkujundamisel tulevikus 
puhastada see liigsetest vaadet varjavatest elementidest.

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga 
arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada Niguliste kirikutorni vaadeldavust koridori lõikes. 

Ill. 16. Vaatekoridori 7 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koor-

dinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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8. Nõmme tee siht Tüve tänavast Kotka tänavani olemasolevate ehitusjoonte vahemikus ja selle koridori pikendus vanalinnani

• Asukoht: Nõmme tee siht Tüve tänavast Kotka tänavani 
olemasolevate ehitusjoonte vahemikus ja selle koridori 
pikendus vanalinnani  

• Planeering/määrus: Vanalinna muinsuskaitseala 
põhimäärus

• Vaate väärtused: Tegemist on dünaamilise vaatega, millel 
ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, vaid vaatekoridori 
iseloomustab pidevalt muutuv linnaruumiline kontekst. 
Koridori väärtus seisneb eelkõige Toompea vaadeldavuses 
koridori erinevates lõikudes. Suvisel ajal on koridori vaated 
vanalinnale piiratud olemasoleva tänavahaljastuse tõttu. 
Distantsi (perspektiiv) tõttu pole Pikk Hermann tavavaataja 
(tavasilmale) jaoks väga tajutav Nõmme tee sihil.

• Fookusobjektid: Toompea loss ja Toomkirik 

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 20.02.2022 6585954.66 540534.38 1,7m 12,7m
B 20.02.2022 6586155.73 540623.72 1,7m 12,7m
C 20.02.2022 6586222.23 540646.52 1,7m 11,7m

8 NõmmeTee_C
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8 NõmmeTee_A 8 NõmmeTee_B

8 NõmmeTee_C
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Ill. 17. Vaatekoridori 8 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. 

Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatekoridori alguspuntki, ulatust ja kuju. 
Olemasoleva vaatekoridor algab Tüve tänava ristmikust, 
kuid tegelikkuses sealt vaade ei hakka. Koridori alguspunkt 
on viidus Kajaka tänava ristmikuni ning pikendatud 
vanalinnani nii, et koridori ulatusega oleks hõlmatud ka 
Toomkirik. 

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 13-62m).

• Tagada Toompea linnuse vaadeldavus kogu koridori 
ulatuses ning kummalgi tee poolel. 

• Nõmme tee tänavaruumi ümberkujundamisel tulevikus 
puhastada see liigsetest vaadet varjavatest elementidest.

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
kirikutornide vaadeldavust koridori lõikes. 

Ill. 18. Vaatekoridori 8 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koor-

dinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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9. Kolde pst siht Stroomi rannast Sõle tänavani olemasolevate ehitusjoonte vahemikus ja selle koridori pikendus vanalinnani.

• Asukoht: Kolde puiestee siht Stroomi rannast 
Sõle tänavani

• Planeering/määrus:Vanalinna muinsuskaitseala 
põhimäärus

• Vaate väärtused: Tegemist on dünaamilise 
vaatega, millel ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, 
vaid vaatekoridori iseloomustab pidevalt muutuv 
linnaruumiline kontekst. Koridori väärtus 
seisneb eelkõige Toompea vaadeldavuses 
koridori erinevates lõikudes. Suvisel ajal on 
koridori vaated vanalinnale piiratud olemasoleva 
tänavahaljastuse tõttu. Distantsi (perspektiiv) 
tõttu pole Pikk Hermann tavavaataja (tavasilmale) 
jaoks väga tajutav Nõmme tee sihil.

• Fookusobjektid: Toompea linnus Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 13.02.2022 6589553.02 538931.81 1,7m 3,7m
B 13.02.2022 6589548.32 538969.14 1,7m 3,7m

9 Kolde_A 9 Kolde_B
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Ill. 19. Vaatekoridori 9 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustrat-

sioonil välja toodud (meetrites). 



43

Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatesektori alguspunkti, kuju ja ulatust. 
Dünaamiline vaade vanalinnale ei alga päris rannalt, 
vaid rannahoone eest. Lisaks laiendada koridori ulatust 
nii, et see hõlmaks ka kõnniteed Kõnniteedelt avaneb 
vaade vanalinnale vaid kohati, kuid kindlasti on tulevikus 
oluline, et vanalinna vaatega arvestataks ka kõnniteede 
ja uuendamisel (sh nende kõrval haljastuse rajamisel ja 
kärpimisel). Koridori ulatust pikendada nii, et see vanalinna 
piires hõlmaks ka Toompea linnust.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 4-51m).

• Tagada Toompea linnuse vaadeldavus kogu koridori 
ulatuses ning kummalgi tee poolel. 

• Kolde pst tänavaruumi ümberkujundamisel tulevikus 
puhastada see liigsetest vaadet varjavatest elementidest.

• Koridori säilitamiseks on tulevikus vajalik kriitilistes 
kohtades okste kärpimine.

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
kirikutornide vaadeldavust koridori lõikes. 

Ill. 20. Vaatekoridori 9 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koor-

dinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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10. Vaatesektor Katariina kailt vanalinnale 

• Asukoht: Kaugvaade vanalinna siluetile kogu Katariina kai ulatuses. 

• Planeering/määrus: Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala 
üldplaneering (2004)

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti nähtavus kogu ulatuses. Kohati 
on vanalinna taustale tekkinud hoonestus (Kentmanni tn kõrghoone jne), mis 
vaadet häirib. 

• Fookusobjektid: Eristatavad on Toompea ja mitmete kirikute, sh Toomkiriku, 
Niguliste, Oleviste, Niguliste ja Raekoja tornid. Suures ulatuses on nähtav ka 
Toompea hoonestus, linnamüüri tornid. 

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 18.01.22 6593035.89 541018.13 1,7m 4,2m

10 KatariinaKai_A
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TOOMPEA

OLEVISTE KIRIK

RAEKODAPÜHAVAIMU KIRIK

Vaadete analüüs Tallinna vanalinna MKA kaitsekorrale

Nr 10
Vaatesektor Katariina kailt kiirtega Pika Hermanni tornile ja Oleviste kirikule

RUUMILOOME KOMPETENTSIKESKUS 2022

sektori ala põhimääruse järgi

sektori muudatuse ettepankek

esiplaani kõrgusepiirangu ala

sektori puhverala

planeeringu
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Ill. 21. Vaatesektori 10 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustrat-

sioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatesektori alguspunkti asukohta, 
ulatust ja kuju nii, et sektor ulatuks Toompea linnusest  
kuni Oleviste kirikuni. Hetkel hõlmab vaatesektor ka 
Maakri kvartalit, kuid selle hodimine vaatesektori ulatuses 
ei ole põhjendatud. Samuti muuta vaatesektori asukohta 
Katariina kai tipust kogu kai ulatuseni.  

• Olemasoleva vaate analüüsi käigus selgus, et vanalinna 
silueti taustale on tekkinud mõned kõrgemad hooned, 
silueti kaitseks peaks hoidma ka selle tausta, st defineerima 

üldplaneeringuga, kui kõrgeid hooneid saab ehitada 
vaatesektori mõttelises jätkus vanalinna taha. 

• Luua vaatesektorile eraldi puhverala, mis lisaks vaatele 
„õhuruumi“ ning tagaks sektori kahe äärmise fookuspunkti, 
Oleviste kiriku ja Pika Hermanni vaadeldavuse laiema linna 
silueti kontekstis.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis olevale libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale esiplaanil vahemikus abs. 4-45m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 

Ill. 22. Vaatesektori 10 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil 

välja toodud (meetrites). 

tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses.  
(st vastavalt asukohale tagaplaanil vahemikus abs. 45-
150m).

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses.  
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11. Vaatesektor Merivälja muulilt vanalinnale  

• Asukoht: Kaugvaade vanalinna siluetile Merivälja muuli tipust. 

• Planeering/määrus: Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering 
(2004)

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti nähtavus kogu ulatuses

• Fookusobjektid: Eristatavad on Toompea ja mitmete kirikute, sh Toomkiriku, 
Oleviste, Kaarli, Niguliste tornid, linnamüüri tornid. 

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 16.04.22 6595070.74 546850.86 1,7m 2,2m

11 Merivälja_A
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planeeringu



50

Ill. 23. Vaatesektori 11 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast 

on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatesektori ulatust ja kuju nii, et sektor 
ulatuks Kaarli kirikust  kuni Toompea põhjapoolsete 
müürideni. Hetkel hõlmab vaatesektor palju laiemat 
esiplaani ala, mis vanalinna väärtustele midagi juurde ei 
lisa.

• Luua vaatesektorile eraldi puhverala, mis lisaks vaatele 

Ill. 24. Vaatesektori 11 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illus-

tratsioonil välja toodud (meetrites). 

„õhuruumi“ ning tagaks sektori kahe äärmise fookuspunkti, 
Kaarli kiriku ja Toompea müüride vaadeldavuse laiema 
linna silueti kontekstis

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis olevale libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 2-38m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 

tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses.  
(st vastavalt asukohale  tagaplaanil vahemikus abs. 
38-147m).

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses.  
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12. Vaatesektor Pirita TOP-i muulilt vanalinnale  

• Asukoht: Kaugvaade vanalinna siluetile Pirita TOPi muuli ulatuses

• Planeering/määrus: Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering 
(2004)

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti nähtavus kogu ulatuses

• Fookusobjektid: Eristatavad on Toompea ja mitmete kirikute, sh Toomkiriku, 
Oleviste, Kaarli, Niguliste tornid, linnamüüri tornid. 

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 16.04.22 6592432.06 546523.50 1,7m 2,7m

12 PiritaTop_A
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planeeringu
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Ill. 25. Vaatesektori 12 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustrat-

sioonil välja toodud (meetrites). 
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Ill. 26. Vaatesektori 12 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. . Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on 

illustratsioonil välja toodud (meetrites). 

Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatesektori ulatust ja kuju nii, et sektor 
ulatuks Kaarli kirikust kuni Skoone bastionini. Hetkel 
hõlmab vaatesektor palju laiemat esiplaani ala, mis 
vanalinna väärtustele midagi juurde ei lisa (sh Viru hotelli 
ja Kaarli kiriku vaheline ala). Lisaks on ettepanek muuta 
sektori alguspunkti asukohta nii, et see hõlmaks vaateid 
TOPi muuli kogu ulatuses. 

• Luua vaatesektorile eraldi puhverala, mis lisaks vaatele 
„õhuruumi“ ning tagaks sektori kahe äärmise fookuspunkti, 
Kaarli kiriku ja Skoone bastioni vaadeldavuse laiema linna 
silueti kontekstis.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 3-38m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 

tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses.  
(st vastavalt asukohale  tagaplaanil vahemikus abs. 
38-150m).

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses.  



56

13. Vaatesektor Maarjamäe memoriaalilt vanalinnale 

• Asukoht: Kaugvaade vanalinna siluetile Maarjamäe 
memoriaalilt. 

• Planeering/määrus: Kõrghoonete teemaplaneering (2009)

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna silueti nähtavus kogu 
ulatuses. 

• Fookusobjektid: Eristatavad on Toompea ja mitmete 
kirikute, sh Toomkiriku, Oleviste, Kaarli, Niguliste tornid 
ning Skoone bastion, linnamüüri tornid.

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 12.04.22 6591175.40 545994.34 1,7m 7,7m

13 Maarjamäe_A
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planeeringu
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Ill. 27. Vaatesektori 13 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega 

määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatesektori kuju ja ulatust nii, et sektor 
ulatuks Kaarli kirikust kuni Skoone bastionini. Hetkel hõlmab 
vaatesektor palju laiemat esiplaani ala, mis vanalinna 
väärtustele midagi juurde ei lisa (sh Viru hotelli ja Kaarli 
kiriku vaheline ala). Lisaks ettepanek muuta vaatsektori 
asukohta nii, et vaatepunkt asuks Maarjamäe memoriaali 
tipus, kust avaneb terviklikum vaade vanalinnale. 

• Luua vaatesektorile eraldi puhverala, mis lisaks „õhuruumi“ 
sektori piiridest väljapoole ning tagaks sektori kahe äärmise 

Ill. 28. Vaatesektori 13 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja 

toodud (meetrites). 

fookuspunkti, Kaarli kiriku ja Skoone bastioni vaadeldavuse 
laiema linna silueti kontekstis

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 13-38m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 
tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses.  
(st vastavalt asukohale  tagaplaanil vahemikus abs. 
38-142m).

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses.  
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14. Vaatekoridor Majaka tänava otsast Oleviste kirikule 

• Asukoht: Kaugvaade vanalinna tornidele Majaka tänava platvormilt. 

• Planeering/määrus: Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering 
(2004)

• Vaate väärtused: Tallinna vanalinna üksikud kirikutornid, sh Oleviste ja 
Niguliste. Vanalinna vaade enamjaolt kadunud kõrghoonete ja Vesivärava tn 50 
(Kadrioru Plaza) tõttu

• Fookusobjektid: Peamiselt Olevistele, vähemal määral Niguliste tornile 

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 18.01.22 6588331.09 544536.83 1,7m 26,7m

14 Lasnamäe_A
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planeeringu
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Ill. 29. Vaatekoridori 14 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. 

Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaatesektor vaatekoridoriks kuna puudub 
sektorile omane vaade vanalinna siluetile. 

• Vaatekoridori ulatust ning kuju markeerida nii, et oleks 
tagatud vaadeldavus Oleviste kirikutornile. Kaaluda 
Niguliste kiriku vaadeldavuse tagamist. 

• Luua Oleviste kirikust mõlemale poole puhverala, mis 
tagaks kirikutorni vaadeldavuse laiema linna silueti 
kontekstis ning välistaks, et eesplaanil olevad arendused 
selle tulevikus varjaksid. 

• Tagada koridori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale  esiplaanil vahemikus abs. 34-36m).

• Pikendada vaatesektori ulatust ka tagaplaanile, nii et oleks 
tagatud vanalinna silueti loetavus kogu sektori ulatuses.  
(st vastavalt asukohale  tagaplaanil vahemikus abs. 
35-64m).

• Koridori säilitamiseks Olevistele on tulevikus vajalik 
kriitilistes kohtades esiplaanil oleva haljastuse (okste) 
kärpimine.

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 
iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses.  

Ill. 30. Vaatekoridori 14 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koor-

dinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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15. Vaatesektor Kopli kaubajaamast Toompeale 

• Asukoht: Kaugvaade vanalinna tornidele Kopli 
kaubajaama, ning Ristiku ja Kopli tn sihilt.

• Planeering/määrus: Põhja-Tallinna üldplaneering (hetkel 
avalikus lahenduse tutvustamise etapis, seisuga 2022.a 
september)

• Vaate väärtused: Toompea ja bastionivööndi vaadeldavus  

• Fookusobjektid: Vaated Toompeale ja kirikutornidele 
ülemistele osadele, sh Niguliste ja Toomkirik 

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 18.01.22 6590270.68 540361.30 1,7m 13,7m

B 18.01.22 6590252.59 540398.61 1,7m 13,7m

C 18.01.22 6590182.00 540502.79 1,7m 13,2m

D 18.01.22 6590276.93 540400.31 1,7m 13,7m

15 KopliKaubJ_B
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15 KopliKaubJ_A

15 KopliKaubJ_C

15 KopliKaubJ_B

15 KopliKaubJ_D
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Ill. 31. Vaatesektori15 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustrat-

sioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Hetkel on vaated Kopli tänava sihilt vanalinna suunas.  
Täpne vaate ulatus määratakse Kopli kaubajaama 
struktuurplaanis (sh esi - ja tagaplaani kõrguspiirangud). 

• Kopli kaubajaam on üks väheseid kohti vanalinna vahetus 
läheduses peale meresuuna, kus on veel säilinud pikk 
kaugvaade, see on oluline säilitada. Putukaväil on plaanis 
suures osas niidumaana, see toetab avarat vaadet, 
kõrghaljastust tuleb pigem vähe.

Ill. 32. Vaatesektori15 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus 

merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 

• Tegemist on dünaamilise vaatega, millel ei ole ühte 
konkreetset vaatepunkti, vaid vaatekoridori iseloomustab 
pidevalt muutuv linnaruumiline kontekst. Koridori väärtus 
seisneb eelkõige Toompea vaadeldavuses koridori 
erinevates lõikudes. Suvisel ajal on koridori vaated 
vanalinnale piiratud olemasoleva tänavahaljastuse tõttu.

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
kirikutornide vaadeldavust koridori lõikes. 
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16. Vaatesektor Telliskivi loomelinnakust Toompea linnusele ja Kaarli tornidele

• Asukoht: Lähivaade vanalinnale Telliskivi loomelinnakust

• Planeering/määrus: Põhja-Tallinna üldplaneering (hetkel avalikus lahenduse 
tutvustamise etapis, seisuga 2022.a juuli)

• Vaate väärtused: Toompea ja bastionivööndi vaadeldavus  

• Fookusobjektid: Vaated Toompeale ja kirikutornidele ülemistele osadele, 
sh Niguliste ja Toomkirik, bastionivöönd Vaated Toompeale ja kirikutornidele 
ülemistele osadele, sh Niguliste ja Toomkirik, bastionivöönd

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 12.02.22 6589252.62 541412.97 1,7m 15,2m

B 12.02.22 6589269.68 541401.89 1,7m 14,7m

16 Telliskivi_B
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Ill. 33. Vaatesektor 16 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on 

illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaate tüüp koridorist sektoriks, nii et 
see arvestaks oma tüpoloogialt Telliskivi loomelinnaku 
arengusuundadega (st laia sektori-vaate asemel on 
vastavalt kehtivatele planeeringutele tekib selles asukohas 
pigem fokusseeritud koridori-vaade Toompea linnusele).

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele  (st vastavalt 

Ill. 34. Vaatesektor 16 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil 

välja toodud (meetrites). 

asukohale esiplaanil vahemikus abs. 15-70m).

• Tagada tagaplaanil kõrguspiirang vastavalt linnamudelis 
markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt asukohale  
tagaplaanil vahemikus abs. 70-288m).

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
kirikutornide vaadeldavust koridori lõikes. 
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17. Vaatekoridor Telliskivi loomelinnakust Toompea linnusele 

• Asukoht: Lähivaade vanalinnale Telliskivi loomelinnakust

• Planeering/määrus: Põhja-Tallinna üldplaneering (hetkel avalikus lahenduse 
tutvustamise etapis, seisuga 2022.a juuli)

• Vaate väärtused: Toompea ja bastionivööndi vaadeldavus  

• Fookusobjektid: Vaated Toompeale ja kirikutornidele ülemistele osadele, sh 
Niguliste ja Toomkirik, bastionivöönd 

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 12.02.22 6589342.64 541488.75 1,7m 15,2m

B 12.02.22 6589329.05 541490.11 1,7m 15,2m

C 12.02.22 6589363.54 541472.76 1,7m 15,2m

17 Telliskivi_C
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Ill. 35. Vaatekoridori 17 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustrat-

sioonil välja toodud (meetrites). 
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Ettepanek muuta vaate tüüp sektorist koridoriks, nii et 
see arvestaks oma tüpoloogialt Telliskivi loomelinnaku 
arengusuundadega (st laia sektori-vaate asemel on 
vastavalt planeeringutele selles asukohas pigem kitsas 
koridori-vaade Toompea suunas).

• Tegemist on dünaamilise vaatega, millel ei ole ühte 
konkreetset vaatepunkti, vaid vaatekoridori iseloomustab 
pidevalt muutuv linnaruumiline kontekst. Koridori väärtus 

Ill. 36. Vaatekoridori 17 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus 

merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 

seisneb eelkõige Toompea vaadeldavuses koridori 
erinevates lõikudes.

• Tagada sektori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele  (st vastavalt 
asukohale esiplaanil vahemikus abs. 15-45m).

• Tagada tagaplaanil kõrguspiirang vastavalt linnamudelis 
markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt asukohale  
tagaplaanil vahemikus abs. 62-291m).

• Edaspidi teostada vaatesektori analüüs kogu selle ulatuses 

iga arenduse või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt 
mõjutada vanalinna vaadeldavust antud sektori ulatuses. 
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18. Vaatekoridor Vana-Kalamaja tänavalt Toompeale 

• Asukoht: Lähivaade vanalinnale Vana-Kalamaja tänava sihilt

• Planeering/määrus: Põhja-Tallinna üldplaneering (hetkel avalikus lahenduse 
tutvustamise etapis, seisuga 2022.a juuli)

• Vaate väärtused: Toompea müürid ja Toomkirik  

• Fookusobjektid: Vaated bastionivööndile ja Toompeale, sh Toomkirikule

Punktid Kuupäev X Y Statiiv Z (abs,m)

A 12.02.22 6589728.43 541875.42 1,7m 15,2m

B 12.02.22 6589726.32 541887.88 1,7m 14,7m

C 12.02.22 6589692.67 541881.19 1,7m 15,2m

18 VKalamaja_C
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Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Tagada koridori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale esiplaanil vahemikus abs. 15-50m).

• Tagada tagaplaanil kõrguspiirang vastavalt linnamudelis 
markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt asukohale  
tagaplaanil vahemikus abs. 62-305m).

Ill. 37. Vaatekoridor 18 esiplaani kõrguse 

markeering, lõikumine vanalinnaga ning 

vaadeldavus vaatepunkti asukohast. 

Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga 

on linnamudelis x,y, z koordinaatidega 

määratud. Kõrgus merepinnast on illus-

tratsioonil välja toodud (meetrites). 

• Dünaamilisel vaatel ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, 
vaid vaatekoridori iseloomustab pidevalt muutuv 
linnaruumiline kontekst. Koridori väärtus seisneb eelkõige 
Toompea vaadeldavuses koridori erinevates lõikudes. 

• Vana-Kalamaja tänavaruumi ümberkujundamisel tulevikus 
kaaluda tänavajoone muutmist Vana-Kalamaja 3 hoone 
osas. Selleks, et vaade säiliks peaks tänava ots olema 
lehtrina laienev.

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
Toompea vaadeldavust koridori lõikes. 
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19. UUS VAATEKORIDOR: Reisijate tänava siht Toompea suunas

• Asukoht: Lähivaade Olevistele Reisijate tänava sihilit

• Planeering/määrus: Põhja-Tallinna üldplaneering (hetkel 
avalikus lahenduse tutvustamise etapis, seisuga 2022.a 
juuli)

• Vaate väärtused: Oleviste kirik ja linnamüüritornid.
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19. UUS VAATEKORIDOR: Reisijate tänava siht Toompea suunas 

Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks: 

• Tagada koridori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale esiplaanil vahemikus abs. 17-40m). 

• Dünaamilisel vaatel ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, 
vaid vaatekoridori iseloomustab pidevalt muutuv 
linnaruumiline kontekst. Koridori väärtus seisneb eelkõige 
Oleviste vaadeldavuses koridori erinevates lõikudes. 

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
Oleviste vaadeldavust koridori lõikes.

Ill. 38. Vaatekoridor 19 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on 

linnamudelis x,y, z koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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20. UUS VAATEKORIDOR: Hipodoroomi siht Toompea suunas

• Asukoht: Kaugvaade Toompea linnusele Hipodroomi sihilt

• Vaate väärtused: Toompea linnuse vaadeldavus

• Fookusobjektid: Toompea linnus ja Pikk Hermann

Ettepanekud vaate edasiseks kaitseks

• Tagada koridori esiplaanil kõrguspiirang vastavalt 
linnamudelis markeeritud libisevale kõrgusele (st vastavalt 
asukohale esiplaanil vahemikus abs. 7-62m).

• Dünaamilisel vaatel ei ole ühte konkreetset vaatepunkti, 
vaid vaatekoridori iseloomustab pidevalt muutuv 
linnaruumiline kontekst. Koridori väärtus seisneb eelkõige 
Oleviste vaadeldavuses koridori erinevates lõikudes. 

• Vajalik teostada dünaamiliste vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
Toompea vaadeldavust koridori lõikes.

Ill. 39. Vaatekoridor 20 esiplaani ja tagaplaani kõrguse markeering ning lõikumine vanalinnaga. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z 

koordinaatidega määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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Ill. 40. Vaatekoridor 20 esiplaani kõrguse markeering, lõikumine vanalinnaga ning vaadeldavus vaatepunkti asukohast. Vaate lõikumise asukoht vanalinnaga on linnamudelis x,y, z koordinaatide-

ga määratud. Kõrgus merepinnast on illustratsioonil välja toodud (meetrites). 
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II.  VANALINNA SISEVAADETE ANALÜÜS
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2. SISEVAADETE ANALÜÜS
2.1. Järgnev analüüs esitab olemasolevad fotod olulisematest 

sisevaadetest ning analüüsib vanalinna katusemaastiku 
vaadeldavust allpool loetletud vaatepunktidest. 

2.2. Vanalinna kõige olulisemad sisevaated avanevad avalikust 
linnaruumist, sh tänavad, platsid (Raekoja plats, Vabaduse 
väljak, Lossi plats, Balti jaama esine plats), haljasalad (Harju 
tn haljasala, Ingeri, Rootsi, Skoone bastion, Tornide väljak, 
Tammsaare park) ja avalikest vaatekohtadest. 

2.3. Avalikest vaatekohtadest avanevate vaadete puhul on 
analüüsitud eelkõige katusemaastiku vaadeldavust 
linna 3D-mudelis. Oluline märkida, et antud mudel ei 
sisalda puude asukohti, ning seega on oluline edasisel 
analüüsil koos vaadata olemasolevaid fotosid linnamudeli 
illustratsioonidega koos. 

2.4. Analüüsis käsitletud vanalinna sisevaated järgmistest 
vaatekohtadest: 

• Patkuli vaateplats

• Kohtuotsa vaateplats

• Oleviste kiriku torn

• Toomkiriku torn

• Niguliste kiriku torn

• Kiek in de Köki viimane korrus 

• Neitsitorn ja selle kaitsekäik Kiek in de Kökist Lühike Jala 
väravatornini

• Taani kuninga aia vaateplats

• Hellemanni ja Munkadetagune torn ning nende kaitsekäik

• Paksu Margareeta torni katus

• Nunnatorn, Kuldjala torn ja nende kaitsekäik

• Raekoja torn

2.5. Järgnevatel lehekülgedel on linnamudeli analüüsis näidatud 
rohelisega katusepinnad ja hooned mis on vaatekohast 
nähtavad ning roosaga see osa, mida vaatepunktist näha ei 
ole. 

2.6. Sisevaadete puhul võib üldiselt tuua välja järgmised vaateid 
puudutavad väärtused: 

• Kõikide sisevaadete puhul avaneb vanalinnale mitmes 
suunas vaateid. Olemasolevad fotod illustreerivad 
seda panoraami mitmekesisust.

• Sisevaadete puhul domineerib mastaapne 
katusemaastik, millele annavad aktsenti linnamüüri -ja 
kirikutornid.

• Linnamüürilt avanevate sisevaadete puhul on tegemist 
dünaamiliste vaadetega, millel puudub üks konkreetne 
vaatepunkt. Fookusobjektide / katusemaastiku 
vaadeldavus ja iseloom muutub pidevalt. Kuigi 
analüüsis on vaatepunktid välja toodud teatud sammu 
tagant, siis tegelikkuses linnamüüril fikseeritud 
sisevaadete asukohti määratleda ei ole mõttekas. 

2.7. Üldised ettepanekud vanalinna sisevaadete edasiseks 
kaitseks, analüüsiks ja monitoorimiseks: 

• Teostada sisevaadete analüüs 3D mudelis, 
kui planeeringu või projektiga kavandatakse 
katusemaastiku muudatusi, mis võivad vanalinna 
sisevaateid mõjutada (sh uute hoonete ehitamine, 
katusekuju muutmine, uued rõdud, katuseaknad jms). 

• Lisada analüüsis väljatoodud sisevaadete nimekiri 
kaitsekorda, et oleks tagatud järjepidev kaitse ja 
vaadete olukorra monitoorimine. 

• Sisevaadete edasisel analüüsil on oluline pidevalt 
kaasajastada Tallinna linna 3D digimudelit. Teha 
koostööd Tallinna digiteenistusega. 
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Ill. 41. Vanalinna sisevaadete asukohad, Tallinna linnamudel, september 2022. 
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1. KOHTUOTSA VAATEPLATVORM 
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2. PATKULI VAATEPLATVORM
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3A. OLEVISTE KIRIKUTORN
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3B. OLEVISTE KIRIKUTORN 
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3C. OLEVISTE KIRIKUTORN
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3D. OLEVISTE KIRIKUTORN
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4A TOOMKIRIKU TORN
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4C TOOMKIRIKU TORN
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4D TOOMKIRIKU TORN
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4E TOOMKIRIKU TORN
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4F TOOMKIRIKU TORN
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5A NIGULISTE TORN
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5B NIGULISTE TORN
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5C NIGULISTE TORN
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5D NIGULISTE TORN
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6A. KIEK IN DE KÖK JA LINNAMÜÜR
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6B. KIEK IN DE KÖK JA LINNAMÜÜR
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6C. KIEK IN DE KÖK JA LINNAMÜÜR
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7A. NEITSITORN JA SELLE KAITSEKÄIK LÜHIKESE JALA VÄRAVATORNINI: NEITSI TORNI ÜLEMINE KORRUS
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7B. KIEK IN DE KÖKI JA NEITSITORNI-VAHELINE KAITSEKÄIK
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7C. NEITSITORNI JA TALLITORNI-VAHELINE KAITSEKÄIK 
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7D. TALLI TORNI JA LÜHIKESE JALA VÄRAVA VAHELINE KAITSEKÄIK 
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8. TAANI KUNINGA AED
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9A. HELLEMANNI TORN
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9B. MUNKATETAGUNE TORN
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10A Paksu Maragreeta torni katus 
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10B Paksu Maragreeta torni katus 
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11A. NUNNATORN
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11B. NUNNATORN



112

11C. NUNNATORN
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11D. SAUNATORN
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11E. KULDJALA TORN
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11F. SAUNATORN
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11G. KÖISMÄE TORN
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12A. RAEKOJA TORN
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12B.RAEKOJA TORN
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12C.RAEKOJA TORN
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12D.RAEKOJA TORN
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3. KOKKUVÕTTED

3.1. Tallinna vanalinna vaadete analüüsi kokkuvõttena võib välja 
tuua järgmised punktid: 

3.2. Vaadete kaitse alused: 

• Ettepanek ühtlustada vaadete kaitse aluseid nii, et kõik 
vaated oleks koondatud ühele kaitse-tasandile. Hetkel 
on mitmed vaatesektorid ja koridorid defineeritud 
linna üldplaneeringutes. Samas nende väärtus ei ole 
kuidagi väiksem kui riiklikul tasanadil (Tallinna vanalinna 

muinsuskaitseala põhimäärus, § 4.  Muinsuskaitseala kaitsevööndi 

piirid) määratud sektorid ja koridorid. See aitaks 
ühtlustada vaadete kaitset ning hõlbustas ka nende 
monitoorimist tulevikus. Lisaks annaks see võimaluse 
kanda kõik vanalinna puudutavad vaated ka Maa-
ameti geoportaali kaardile. Hetkel on seal leitavad 
ainult riiklikul-tasandil kaitstavad vaated. 

• Kaaluda panna käesolev vaadete analüüs koostatava 
kaitsekorra lisaks. See annaks võimaluse tuua välja 
spetsiifilised tingimused ja nõuded vaadete kaitseks 
ning ka paremini perioodiliselt monitoorida vaadete 
olukorda.

3.3. Vaatepunktide asukohad ja vaate ulatusega seotud 
ettepanekud: 

• Täpsustada vaadete geomeetriat kõikide analüüsitud 
vaadete puhul, nii et oleks selgelt defineeritud vaate 
geomeetria erinevad komponendid, sh vaate ulatus, 
vaatepuhver, esiplaan ja tagaplaan (vt ptk 1, “Vaadete 
analüüsi metodoloogia”).

• Muuta mitmete vaatesektorite ja koridoride piire, 
st nende alguspunkti, kuju ja ulatust. Muudatuse-
ettepanekud on välja toodud iga vaate all eraldi. 
Vaadete piiride muutmise eesmärk on paremini 
defineerida vaate väärtus ja fookusobjektid ning 
eemaldada kaitstavatest vaadete ulatusest vanalinnast 
välja jäävad hoonetegrupid (nt Maakri kvartal). 

• Tuua iga vaate puhul välja peamised väärtused ja 
fookusobjektid (nii tekstiliselt kui ka kaartidel/joonistel). 
See aitab paremini defineerida vaate olulisust ning 
kaitstavaid väärtusi. 

• Kehtestada kõikidele vaatesektoritele tagaplaani 
kõrguspiirang. Tagaplaani kõrguspiirangu määramise 
eesmärk on välistada vanalinna silueti hägustumine. 
Osaliselt on vaatesektorite tagaplaanil Kõrghoonete 
teemaplaneeringuga määratud kõrghoonete ala, 
millega tuleb samuti arvestada. Samas kõrghoonena 
on defineeritud hooned alates 45 meetrist, ka sellest 
veidi madalamad hooned võivad mõjutada vanalinna 
silueti vaadeldavust ja tausta (võrdluseks, Oleviste 
kiriku torni kiviosa on 60m). Tagaplaani kaitse hõlmab 
endast vaatesektori mõttelist pikendust (vt kirjeldust 
ptk 1, “Vaadete analüüsi metodoloogia”)

• Määrata vaatepuhvrid analüüsis esitatud vaadetele. 
Puhvri määramise eesmärk on tagada vanalinna 
fookusobjektide ja piiride vaadeldavuse tulevikus, nii 
et uued kõrged hooned ei tuleks vahetult vanalinna 
kõrvale, vaid sinna jääks mõningane puhverala. 
Vaatepuhver moodustab osa vaatesektori või koridori 
geomeetriast (vt kirjeldust ptk 1, “Vaadete analüüsi 
metodoloogia”).

• Määrata kõikidele vaatesektoritele esiplaani 
kõrguspiirang, mis peab tagama vanalinna silueti, 
fookusobjektide ja katusemaastiku vaadeldavuse.   
Esiplaani kõrguspiirangud on käesolevas analüüsis 
välja toodud iga vaatesektori puhul.  Kuna mudel ei 
sisalda puude asukohti, siis on  otsuste tegemisel 
alati oluline võrrelda olemasolevaid fotosid 3D 
linnamudeliga. 

• Esiplaani kõrguspiirangu puhul on oluline jälgida, et 
ei tekiks olukorda, kus esiplaanil olev (uus)hoonestus 
on monotoonne ja ühetaolise kõrgusega. Oluline on 
tagada, et ka uue hoonestuse puhul säiliks vaadetes 
mitmekesisus, kus üksikud hooneosad on kõrgemad 
(viilud, katusekorrused jm) ning osad madalamad nii 
et tekiks linnaruumiline mitmekesisus ka väljaspool 
vanalinna piire. Üldjuhul siiski peab arvestama 
kõrguspiirangu raamidega nii vaate ulatuses kui ka 
puhveralal.

• Täpsustada koostatavas kaitsekorras dünaamiliste 
vaadete kaitsetingimusi ja metodoloogiat (st 
vaatekoridorid). Käesolevas analüüsis ei ole 

vaatekoridoridele tagaplaani kõrguspiiranguid 
määratud (erinevalt vaatesektoritest), sest tegemist on 
dünaamilise vaadetega, mille raames fookusobjektide 
vaadeldavus on pidevas muutumises.

3.4. Üldised ettepanekud väärtuste edasiseks kaitseks: 

• Üksikute vaadete puhul on tulevikus ilmselt vajalik 
haljastuse (puude võrade) piiramine, nii et oleks 
tagatud vanalinna vaadeldavus. 

• Üksikute vaatekoridoride puhul on vajalik tänavaruumi 
ümberkujundamisel puhastada see liigsetest vaadet 
varjavatest elementidest.  

• Edaspidi vajalik teostada vaadete analüüs iga arenduse 
või planeeringu puhul mis võib potentsiaalselt mõjutada 
vanalinna vaadeldavust kaug, lähi -ja sisevaadete 
kontekstis. 

3.5. Edasine töö vaadete kaitse tagamiseks:

• Strateegiakeskusel teostada Kesklinna, aga ka laiemalt 
Tallinna ulatuses kõrghoonete analüüs, et markeerida 
kehtestatud ja vastuvõetud detailplaneeringud, nende 
mahud ja vaadeldavus vaatesektorite ja koridoride 
kontekstis. Hetkel puudub teadmine, millisel määral 
mitmed vastuvõetud ja kehtestatud detailplaneeringud 
hakkavad mõjutama vanalinna silueti vaadeldavust. 
Nende mahtude kumulatiivne analüüs linnamudelis 
annaks võimaluse paremini hinnata uusarenduste 
mõju vaadetele. 

• Koostöös Strateegiakeskusega, kaaluda veebipõhise 
linnamudeli-teenuse koostamist, kus oleks 
kuvatud vaatesektorite ja –koridoride asukohad ja 
kõrguspiirangud (nii esi kui ka tagaplaan). See annaks 
võimaluse digitaalselt kontrollida kavandatavate 
hoonete ja rajatiste mõju vaadetele. Samuti saaks 
edaspidi linnamudeliga katsetada planeeritavate ja 
kavandatavate kõrghoonete asukohti ning võimalikku 
mõju vanalinna silueti vaadeldavusele. Teenus võiks 
samuti kajastada ka vanalinna sisevaadete asukohti 
ning katusemaastiku vaadeldavust. 




