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Erinevad tööd Kalamajaga piirneva mereääre 
avaliku ruumi kavandamisel 2000-2013

• Mereääre II preemia võistlustöö 2000
• Analüüs - Kunstiakadeemia Patarei piirkonda 2003
• Kontseptuaalsed jalutuskäigud 2005
• Patarei ja Lennusadama II preemia võistlustöö 2007
• Tallinna LV hoone võistlustöö 2009
• Kultuurikatla planeeringu lähteseisukohad 2010
• Kalaranna linnainstallatsioon 2011
• Kalaranna tänava uus kontseptsioon 2012
• Vana-Kalamaja tänavaruumi algatus 2013



Mereäärse ala võistlustöö, 2000



Analüüs 
Kunstiakadeemia kavandamiseks  
Patareisse ja lähiümbrusse, 2003



RANNIK

Patarei vangla ja vesilennukite angaaride piirkond 
on üks osa avatavast Tallinna mereäärsest alast. Piki 
Tallinna lahte paiknevad suuremahulised ja madalad 
avalikud objektid vabalt pargilaadses ruumis, tagant 
paistmas linn tõusval reljeefil. Seda Tallinna 
mereääre omapära jätkab ja rõhutab ka käesolev 
nägemus.



4. ÜLIKOOL

Tallinna ülikool saab paigutuda ümber võimaliku 
ülikoolipargi (hetkel haljastust sisaldav ala). Park ja 
vesilennukite angaarid võivad tulevikus sisaldada 
ülikooliga haakuvaid avalikke funktsioone -
teaduskeskus, meediakeskus, muuseum jms.



6. LIIKLUS

Planeeritud ülelinnaline transpordikoridor piki 
olemasolevat raudteed tagab ülikoolialale head 
ühendused, muutudes samas tõkkeks linna ja 
mere vahel. Joonis esitab sobivad kohad 
mugavateks ülepääsudeks, kus seda soosivad 
reljeef ja teedestruktuur. 



Kontseptuaalsed jalutuskäigud, 2005



Patarei ja lennusadama võistlustöö, 2007







Kultuurikatla piirkonna detailplaneeringu lähteseisukohad, 2010



Kalaranna linnainstallatsioon,  2011



Kalaranna lauge rannajoon
- on lastele turvaline
- meeldib inimestele
- on Tallinna kesklinna kandis ainuke omataoline
Milleks seda väärtust hävitada?

Kalasadama planeerimisdiskussioon, 2012



Rahva nägemust ja kõiki arendaja õigustatud soove oleks tervikliku planeeringuga võimalik viia 
tasakaalu.  Joonis Kalaranna 1 kinnistu ja teekoridori kohta.
Sellist lahendust ei ole võimalik planeerida pärast  planeeringu kehtestamist.



Sügistorm 2011. aastal viis Kalaranna ajutised terrassid  kaldale. 
Taastasime need kevadel 2012. 
Püsivate mereäärsete rajatiste planeerimisel tuleb arvestada mere mõjuga. 
Lauge rannajoon on võimalik vaid laia avaliku rannariba korral.



Menetletava planeeringuga loodava krundipiiri märkimise 18.05.2012





Kalaranna tänava uus kontseptsioon, 2012   



- Otstarbekas on loobuda ka Noblessneri arendusala läbivast tänavalõigust,    
sest see ei anna arendusele midagi juurde  (juurdepääsud kruntidele on 
planeeritud  alumisest tänavavõrgust). 
- Samas kohas on tegu Kultuurikilomeetri kõige iseloomulikuma ja olulisema 
lõiguga, tammi peal, kuhu see autoteega kõrvuti ei mahu.



- Selline lahendus säilitaks mereääre inimsõbralikkuse ja Kultuurikilomeetri 
terviklikkuse raudteetammi peal.
- Kuna selline Kalaranna tänav oleks lihtsam, kitsam ja lühem, on selle 
ehitamine ka oluliselt odavam



Uue Kalaranna tänava kontseptsiooni korral on Kultuurikilomeetriga kõrvuti 
lihtne lisada ka mereääre ühistransporti täiustav trammiliin 
(näiteks ringliinina ümber Kalamaja, mis võimaldaks seda rajada ühe 
rööpapaariga, võttes vaid 2,5m laiuse ruumi)



Vana-Kalamaja tänavaruumi algatus, 
2013

Algatuse kirjeldus

Toomas Paaver



Ühendus Vanalinnast praegu



Võimalus pikendada jalakäijate ruum mereni,
luues teekonna Patarei ja Meremuuseumi juurde, samuti Kalaranda



Kui Vana-Kalamaja tänavast luua jalakäijasõbralik jätkuv tänavaruum, siis see ühendab 
kaks olulist sõlmpunkti tuleviku Tallinna avalikus ruumis, 
võimaldades näiteks mugavat jalutuskäiku vanalinnast Meremuuseumi



Changing public space by local communities :  Pedestrian street for one hour.
Vana-Kalamaja street connects Tallinn old town and seaside area



Võimalik arhitektuurivõistluse objekt:
Tänava maa-ala ja selle laienduste 
ehitusprojekt (Tänavaruumi jaotuse, katendi, 
valgustuse, haljastuse, linnamööbli 
terviklahendus) + tänava lõpetuste 
üldlahendus.

Žürii: arhitektid, liikluseksperdid, 
linnaametnikud, kogukonna esindajad

Võistluse rahastamine: linn, kultuurkapital, 
tänava ettevõtjad, hooandja?

Võistluse korraldaja : Võibolla Telliskivi Selts 
leiab jaksu ja tahtmist olla ise korraldajaks.

Võistlustööde kasutamine:
Kommunaalamet kirjutab tänava 
ehitusprojekti hankesse pakkuja kohustuse 
tellida tänava ehitusprojekti arhitektuurne 
osa võistluse võitjalt.



Vana-Kalamaja ja Soo tn kiirust aeglustav ristmik tänava uues ehitusprojektis 




