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ROHELINE 

Kristiine ühistransporditerminali ideevõistlus 

 

 
 

Võistlustöö üldised mõtted 

 
Peamiseks eesmärgiks on 

linnasisese, riigisisese ja 
rahvusvahelise ühistranspordi 

omavaheline sidumine ühtsesse 
ruumilisse süsteemi koos 

kergliikluse ja jalgsiliikumisega. 
See süsteem peab olema seotud 

ka elamupiirkondade (kodude) 
ning töökohtade ja teenuste 

paiknemisega. Autoteed tuleb 
nii planeerida, et oleks 

võimaldatud ühis- ka 
individuaaltranspordi 

kombineerimine.  Samuti on 
oluline, et suured autoliikluse 

kanalid ei lõhuks jalakäidavat 
avalikku ruumi, vaid moodustaks 

hajutatud koormusega 
tänavavõrgustiku. Nii saame 

kokku säästliku „rohelise“ 
linnaruumi. Kristiine sõlm 

sobitub hästi sellisesse 
terviklikku süsteemi, selle 

lahendamisel  on oluline silmas 
pidada kõigi liiklusvahendite 

ühenduste arenguvõimalusi 
(tõenäoliselt pole otstarbekas 

laiendada siiani vaid 
trammivõrgustikku). Võistlustöö 

püüab kõiki liikumisvahendeid 
võimalikult põhjalikult käsitleda. 
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Rööbasbuss raudteel – ühistranspordi sidumine 

 

Raudtee on kõige kiiremat linnasisest liikumist võimaldav taristu. Seda võimalust mõistlikult kasutades on 
võimalik ilma mahukamate investeeringuteta ühistranspordi sidusust, kiirust ja mugavust hüppeliselt parandada. 

Raudtee seob peamised olemasolevad ja perspektiivsed ühistranspordisõlmed (Ülemiste, Kristiine, Balti jaam). 
Kõige tõhusam oleks sagedase graafikuga  liikuv rööbasbuss. Mõeldavad on ka erinevad liinid (paljude ja väheste 
peatustega). Mitmed asumid on võimalik süsteemi lülitada uute peatuste lisamisega. Rööbasbussid saab siduda 
ka „pargi ja reisi“ süsteemi, sest enamik suuremaid linna sisenevaid maanteid kohtub sobivates punktides 

raudteega (Ülemiste, Järve/Liiva, Laagri). Põhimõtteliselt on võimalik laiarööpalist raudteed pikendada 
spetsiaalselt rööbasbussi jaoks ka sadamasse. Ülemiste-Balti jaama vahel liikuv rööbasbuss võiks olla Tallinna 

ühistranspordi „selgroog“. See muutub eriti oluliseks, kui Rail Baltic planeeritakse Pärnu suunast 1435mm 

rööpavahega jätkuma Helsingisse. Sel juhul ei ole tõenäoliselt otstarbekas planeerida peatust Balti jaama, 
mistõttu rahvusvaheline sõlmpunkt kaotaks vahetu kontakti kesklinnaga. Niisugune kontakt on aga väga oluline 

tervikliku ja sidusa ruumi loomiseks ning Tallinna sidumiseks rahvusvahelisse ruumi. 
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Jalgrataste ja jalakäijate sidumine 

 

Tallinna kergliikluse peamine probleem on liikumisteede halb seostatus. Kergliikluse jaoks on parimad 

liikumiskanalid need, kus lõikumisi autoteedega leidub harva. Nendest on juba kasutusele võetud mereäärsed 
lõigud ja klindiäärsed lõigud. Kesklinnas pakub võimalusi vanalinna ümbritsev bastionivöö. Endised 
raudteekoridorid on samuti avastatud. Kasutamata on aga võimalus ehitada kergliiklusteed olemasolevate 
raudteede kõrvale, kus enamasti reljeef võimaldab ka autoteede kerget ületust ülemisel tasandil. Tallinna 

kergliiklusskeemi arendamisel tuleb pidada eriliselt oluliseks Balti 
jaamast algavat ja mitmes suunas hargnevat nö „rattakiirteed“. 

See tee ühendaks vanalinna, mereääre ja mitmed asumid (paljuski 

sellised, kus jalgratas on eriti populaarne liikumisvahend – 
Kalamaja, Pelgulinn, Kassisaba, Uus maailm, Kitseküla, Veerenni 

jne). Samuti võib see pikeneda kergelt mitmes suunas linnast 
välja. Lilleküla/Kristiine terminali juures asub selle tee 

hargnemiskoht. Selle tee olemasolu parandab mugavat 
lähenemist ühistranspordisõlmele jalgsi või rattaga. Oluline on 

silmas pidada selle tee mugavaid ühendusi peamistele 
asumisisestele tänavatele (Väike-ameerika, Wismari, Vana-

Kalamaja, Ristiku, Nunne). 
 

 
 

 
 

Autotänavate sidumine 

Autoteede arendamisel on eelkõige oluline mõõduka koormusega tänavate omavaheline sidumine 

tänavavõrgustikku, mis võimaldaks liikumist mitmekesistes suundades ja liikluse hajutamist.  
Raudtee lõikab tänavavõrgustiku paljudes kohtades läbi. Et võimaldada Kristiine terminalile mugavamat 

ligipääsu ja piirkonna liiklusskeemi parandamist, pakub võistlustöö kaks vajalikku uut ühendust tunnelitega 
raudtee alt. Need ei lõhu linnaruumi ega nõua majade lammutamist.  

1. Tehnika ja Kotka tänavate ühendamist on ka varem kavandatud. Seoses Kristiine keskuse ja terminali 
arenguga kasvab vajadus selle järgi veelgi.  

2.  Tehnika tänava otseühendus raudtee alt Telliskivi tn arendusala ja Balti jaama suunas on vajalik selleks, et 
hajutada ülekoormatud tänavate (Telliskivi, Rohu, Tehnika, 

Toompuiestee) liiklust. Samal eesmärgil on tehtud erinevaid 
liiklusskeeme (tunnelid, läbimurded, laiendused), kuid need on liiga 

mahukad-kulukad või kahjustavad miljöölist linnaruumi. Pakutav 
ühendus vajalik ka selleks, et avada võimalusi Tehnika tänava 

kasutuselevõtuks põhja-lõuna-suunalise ühendusteena. Balti jaama 
juures on mõistlik see tee lühikeses lõigus siiski maa-alusena 

planeerida, sest tegu on olulise jalakäijaid ja ühistransporti 
ühendava perspektiivika avaliku ruumiga (suurem maapealne tee 

lõhuks selle). Telliskivi 60 DP-ga on kavandatud uus tänav, kuid see 
lõpeb tupikuna. Seda saab pikendada raudtee alt diagonaalse 
tunneliga Tehnika tänavale. 
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Võistlusala ja Terminali lahendus 

 

Raudteepeatused 

Raudteede asetus nõuab 4 erineva perrooni rajamist. Perroonid planeeritakse võimalikult ühtsesse ja 

arusaadavasse kobarasse. Arvestades rongide tihedat liiklust, kiiruse kasvu, kaubarongide olemasolu jm kõrgeid 
riske, on mõistlik likvideerida kõik samatasandilised jalakäijate ületused, korraldades ülepääsud alumisel tasandil 

tunnelitega. Seda soosib ka raudtee paiknemine maapinnast kõrgemal. Tunnelid peaks olema suhteliselt laiad ja 
erinevate valgusavadega, et need mõjuks pigem avatud linnaruumina. Ka perroonide omavaheline ladus 
ühendus on seejuures väga oluline. Väike-Ameerika tänava pikendusele planeeritav tunnel on oluline linna 
üldisema kergliiklus-skeemi osana. Komeedi tänava pikendusele planeeritakse täiendav tunnel, mis ühendab 

perroonid ja terminali veel paremini, ühtlasi avades Kristiine keskuse Uue maailma asumi poole. Keskmised 
perroonid ühinevad põhjapoolses otsas ja tõenäoliselt on võimalik rajada raudteede vahelt kitsam otsetee 

pandusega Komeedi tn tunnelisse, mis loob otseühenduse terminaliga kõigilt perroonidelt. Arvestades, et 
perroonidel on pikisuunas piisavalt ruumi, on mugava liikumise eesmärgil kõik kõrguste vahed ületada panduste, 

mitte treppidega. 
 

Endla tänava trolli- ja bussipeatused 

Kesklinna siseneva suuna peatused on juba praegu piisavalt hea ja ühtse lahendusega. Need tuleb ühendada 

ainult rongipeatusega.  Linnast väljuva suuna peatused on jaotunud hargnevatele tänavatele ja nendevaheline 
liikumine ei ole mugav. Seetõttu on otstarbekas need koondada Endla tänavale.  Selleks tuleb sulgeda autode 

pööre Endla tänavalt Madara tänavale, mis ei ole otseselt vajalik. Kuna ühistranspordile peab jääma võimalus 
hargneda pärast peatust Sõpruse pst ja Endla tn suuna vahel, siis on otstarbekas juba peatus korraldada 

kaherealisena.  
 

Muud peatused 

Üksikuid peatuskohti võib jääda ka teistele tänavatele. Täiendavalt saab luua võimaluse bussiliinide 

kavandamiseks Tehnika tänavale. Sõpruse pst-Tulika tn sihis liikuva transpordi (nt troll nr 9) jaoks võib jätta 
eraldi peatuskohad viia liinid Tulika tänavalt Tehnika tänavale, mis võimaldaks peatumist Endla tänaval.  
 

Kristiine keskuse tähtsus 

Kristiine keskus on kujunenud aktiivseks sõlmpunktiks, kaubanduse ja teenuste koondumispunktiks. See tuleb 

lugeda linnaruumis väärtuseks, sest erinevalt linna piirile tekkivatest samalaadsetest keskustest, säilitab aktiivses 
sõlmpunktis asuv kaubanduskeskus paljud teenused kättesaadavas kauguses, vähendades pendelrännet, 

valglinnastumist ja autostumist. 
 

Terminali paigutus 

Terminali ja ühistranspordi lahendus on kaubanduskeskusega maksimaalselt seotud, võimaldades nendevahelist 

võimalikult head sünergiat. Peatuste vahel liikumiseks on igaühel võimalik valida teekond välisruumis või 
keskuse sisetänavatel. Keskuse ja raudtee vahele (2.korruse ehk perrooni tasandile) kavandatakse hooneosa, 

mida võib nimetada terminalihooneks. See on keskusest eraldatav, kuid samas sellega seotud. Seos keskusega 
aitab terminali elavdada ning võimaldab külastajatel ümberistumise ajal hõlpsat ligipääsu teenustele. Olemuselt 

on tegu keskuse uue sisetänavaga, mille üks külg on avatud valgusele ja perroonide poole. Terminalihoone 
keskusepoolses seinas on võimalik avada keskuse kaubanduspindasid ka otse terminali poole. Terminali 

hoonesse avanevate funktsioonide valikul peaks eelistama kohviku- või teeninduspindasid. Terminalihoone all-
osa (1.korruse tasandil, praeguse autotee kohal) jääb kaubanduskeskuse teenindusalaks. Läbiv autoliiklus on 

soovitav selles lõigus sulgeda, arvestades mugavama ligipääsuga Tulika tänava poolt (Tehnika-Kotka ühendustee 
rajamine võimaldab sealtpoolt veelgi paremat autoga ligipääsu), kuid see saab ka säilida.  
Terminali ja raudteeperroonide vahelisse tasapinda kavandatakse augud, mis annavad valgust alumise tasandi 
tunnelisse ning võimaldavad selle ruumi mõningast haljastamist.   
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Terminalihoone arhitektuurne lahendus 

Terminal suudab Kristiine keskuse ilmetut raudtee-poolset välisseina muuta elavamaks, atraktiivsemaks ja 

avatumaks. Samuti avab see sissepoole suunatud keskuse välisruumile. Terminali otsad ulatuvad natuke  
kaugemale keskusest, et see oleks kaugelt nähtav, äratuntav ja eristuv. Raudteeperroonide ja bussipeatuste 

varikatused tuleb lahendada ühtse kujundusega, et rõhutada nendevahelist seost ja võimendada 
isenesestmõistetavat leitavust. Terminalihoone täpsemat lahendust ei ole käesoleva võistlusega mõtet pakkuda, 
sest see jääb sõltuma Kristiine keskuse täpsematest vajadustest.  
 

 

 
 
 

 
Kristiine keskuse laienemine 

Võistlustöö näeb ette võimaluse ka keskuse laienemiseks, mida on otstarbekas (põhivõrgu liinide maa-aluseks ja 
alajaama hoonesiseseks rekonstrueerimise korral)  teostada vabaneva alajaama maa-ala arvelt. Keskuse selline 

paigutus võimaldab ka linnaruumi osadeks jagada ning vältida ka liigsuurte lagedate väljade püsimist ja 
tekkimist. 

 
Muu hoonestuse võimalused 

Endla-Tulika-Kotkapoja-Tehnika kvartali muudele kruntidele näeb võistlustöö ette võimaliku lahenduse uute 
hoonete ehitamiseks, eesmärgiga kujundada alast terviklik linnaruum. Olemasolevad hooned ala lõunaosas ei 

ole ilmselt eriti väärtuslikud ja huvi nende asendamise järele võib olla arvestatav. Praeguse Statoli alale on 
otstarbekas kavandada mõni meelelahutuslikumat teenust pakkuv hoone (kino, spordisaal vms), kuna 

bensiinijaama ligipääs autodele on muutunud järjest kohmakamaks.  
 
Parkimisala muutused 

Kristiine keskuse lõunapoolne parkla ei ole praegu linnaruumi sobiv, samas tuleb terminali ja uute hoonete 

arenduse korral arvestada parkimisvajaduse kasvuga. Parkla uus lahendus on kahetasandiline, jättes 
parkimisalade vahele suuremad haljastatud saared ning arvestades jalakäijate sujuva liikumisega. Täiendavalt on 

võimalik parkimist arendada hoonete maa-alustel ja katusetasanditel. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Võistlustöö „roheline” pälvis žürii poolt äramärkimise. 

 

Võistlustöö on valminud 26.03.2012, 

autorid Toomas Paaver, Jaak-Adam Looveer ja Lauri Saar 
 

  


