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Sissejuhatus

Käesolev seminaritöö eesmärgiks on lahti mõtestada linnaprotsesse Maakri asumis Tallinnas.
Tallinn on Eesti pealinn ning seal elab üle 400 000 elaniku, mis on ülekaalukalt suurim linn
Eestis. Maakri asumist on viimase 15 a jooksul saanud esinduslik ärikeskus Tallinna linnas,
mille esinduslikkuse rolli võib üle kanda kogu Eestile. Asumi välisilme on pärast Eesti
taasiseseisvumist muutunud oluliselt, eelkõige erainvestorite kinnisvara arenduste ning
kõrghoonete ehitamiste tõttu. Seminaritöö püüab leida vastuse küsimuse, kuidas on läinud
üleminek tänapäevasele linnaplaneerimisele turumajanduse tingimustes või kas mitmeid
keerukama arhitektuuriga kõrghooneid võib pidada nn lipulaevaprojektideks. Seminaritöö
seisneb peamiselt kahe detailplaneeringu juhtumite analüüsis, mille protsess pole veel
lõppenud ehk otsese arendustegevusega (hoone ehitamisega) pole veel alustatud. Maakri asum
kui paljude inimeste keskkond mistahes hetkel päeva jooksul väärib põhjalikku
planeerimisprotsessi, mistõttu järjest keerulisem on arendajal võimalik läbi suruda oma
arvamust.

1. Teoora
1.1. Trendid ja kontekst

Pärast Eesti taasiseseisvumist muutus linnaplaneerimine tohutult. Plaanimajanduslik jäik ning
kindlatele plaanidele alluv planeerimissüsteem muutus liberaalseks ning võimuesindajatel
ootas ees planeerimissüsteemi reformimine, mis riigi areneva turumajanduse situatsioonis oli
keeruline protsess, sest majandus arenes kiiresti ning arendajad tahtsid võtta maksimumi oma
investeeringutelt. Esimeses planeerimissüsteemi ülemineku faasis kuni 1990. aastate lõpuni ei
sekkunud valitusorganid oluliselt planeerimisprotsessidesse ning hoidsid seda liberaalsena, et
majandus areneks takistusteta. Pärast 1990. aastate lõppu saabus planeerimissüsteemi
ülemineku teine faas, mis hetkeks võimuorganid olid saanud kogemusi planeeringutega
tegelemisel ning tähtsale kohale tekkis planeeringute jätkusuutlikkus ning mõju keskkonnale,
inimestele ning kogu linnale tervikuna. (Ruoppila 2007)
Tallinna kesklinna piirkonna, eelkõige Maakri asumi ilmekamaks linnakeskkonna muutuseks
võib pidada madalate puithoonete asendumist moodsate hoonetega (sh kõrghoonetega), millel

on peamisel äripinnad, kuid on ka hooneid peamiselt elupindadega. Maakri asumist kujunes
välja Tallinna ärikeskus (Central Business District – CBD). Kiiret arengut soodustas fakt, et
Tallinna üldplaneering, mis algatati 1994. aastal, valmis alles 2001. aastal (4 aastat plaanitust
hiljem). Tallinna ärikeskuse tõuge sai alguse 1990. aastate lõpus, kui esimese uue
kõrghoonena valmis SEB (endise Ühispanga) peahoone (lisa 7). Pärast seda valmisid ka teised
kõrghooned erinevate funktsioonidega (äripinnad, majutusasutused, elupinnad), kuni leiti, et
piirkonda ei saa lõputult täis ehitada ning kogu asum vajab terviklikku visiooni, mille tõttu
detailplaneeringuid enam ei kinnitatud nii kergekäeliselt. (Ruoppila 2007)
Tallinna ärikeskuse üksikhooneid ning kindlasti esimest kõrghoonet võib pidada
lipulaevaprojektideks.

Lipulaevaprojekt

on

projekt,

millega

luuakse

linnaruumi

tähelepanuväärne mõjukas rajatis või ehitis, mille üheks eesmärgiks on tähelepanu tõmbamine
ning tuntuse toomine sellele rajatisele või ka laiemalt linnale. Need projektid võivad tunduda
ebaratsionaalsed, arvestades majanduslikku situatsiooni. Lipulaevaprojekti näiteks võib olla
ühe suurejoonelise kõrghoone rajamine. Üldjuhul rajatakse taolisi projekti erarahadest, et
suurendada projekti omanike firmade mainet ning tuntust ja tulevikus suurendada kasumit.
(Temelova 2007)

1.2. Tagasihoidlik linnapoliitika ja arhitektuurivõistlus

Tallinna linna huvi sekkuda arendustesse pole olnud eriti suur ning on pooldatud liberaalset
planeerimist. Kuid 2006. a tegid Arhitektide liit ja Tallinna linn 2-etapilise konkursi Maakri
kvartali tervikvisiooni leidmiseks. Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida Maakri, Lennuki
ja Kuke tänavate vahelise ala parim linnaehituslik eskiislahendus ja avalikku huvi väljendav
materjal. Esimese etapi auhinnafond oli 250 000 EEK. (ERR, 22.06.2006)
Võistluse I osas valiti välja viis parimat tööd, millest arhitektuuribüroo Kosmose töö meeldis
žüriile kõige enam, sest lahendus oli kõige terviklikum ja visioonirikas ning ühtaegu
teostatav. Kosmose büroo idee oli kavandada kolm erineva ruumiga tänavat: kolmeneljakorruseline Maakri tänav, viie-kuuekorruseline Lennuki tänav ja 15–30-korruseline
Tornimäe tänav (Eesti Päevaleht, 10.11.2006). Võistluse žürii liige Panu Pelhtovuorit
hämmastas võistlustööde usk pilvelõhkujatesse, jättes kõrvale traditsioonilise euroopaliku
lähenemise. Samas konservatiivsed linnad nagu Zürich, London, Basel ja Malmö on samuti
hakanud maamärke püstitama. Žürii liige jagas võistlustööd kolme gruppi: 1) arendada iga

krunt omaette, andes ette vaid rea üldisi kõrgus- ja tiheduspiiranguid; 2) käsitleda kogu ala
ühtse superstruktuurina, mis projekteeritakse ja ehitatakse korraga; 3) luua uus väikeste
tänavate, väljakute ka ehituskruntide struktuur, mis suuremal või vähemal määral järgib
olemasolevaid omandisuhteid. Arvestades killustunud maaomandit (lisa 8) on superstruktuuri
idee kõige ebarealistlikum. Üksikute kruntide ideed esindas võistlustöö „Parabool”, kes
määratles Maakri kvartali põhiprobleemina liiga väiksed krundid ning pakkus lahendusena
välja teoreetilised ehitusmahud, mis sunniks maaomanikke majandusliku tasuvuse nimel
krunte liitma. Kolmanda grupi tööd olid mitmekülgsemad ning teostatavus erinev. Pelhtovuori
näeb Maakri kvartali tulevikku kas kui sümboolset akti, osa Tallinna brändimisest või
võimalust ellu viia südalinliku ruumi ja atmosfääri uued positiivsed pooled (Maja,
16.01.2007).
Linn toetas konkursi ideid ja põhimõtteid, kuid linnas pole olnud huvi ideede edasiarendamist
rahaliselt toetada (Tallinna TV, 12.04.2011),. Arhitektuurivõistluse 2. etapp pole veel
käivitunud, kuid olemas on teise etapi võistlusülesande tööversioon. Teises etapis esitatakse
hulk

tingimusi

seoses

avaliku

ruumi,

hoonemahtudega,

hoonefrontidega,

hoonete

funktsioonidega, hoonete omavaheliste mõjudega, kaugvaadetega, säilivate hoonetega,
haljastusega, ilmastikuga, etapiviisilise arendamisega, maaomanike huvide kaitsmisega ning
ülesandest

kõrvalekaldumisega.

Samuti

eeldatakse

arvestamist

ehitusgeoloogiliste

tingimustega (Paaver 2012). Hetkel pole teada võistluse teise etapi kulgemise seisu. Seni pole
aga Maakri asumi kohta uusi detailplaneeringuid kinnitatud, sest need eeldavad peaarhitekti
sõnul uut ja terviklikumat lähenemist tervele Maakri asumile. (Tallinna Postimees,
24.03.2013).

1.3. Planeeringud

Üldplaneeringu ülesanne on linna või linnaosa ruumilise arengu põhimõtete kujundamine.
Sellega määratakse üldised tingimused ehitamiseks ning maakasutuseks – pannakse paika,
kuhu võib rajada nt elamuid, tootmishooneid, kaubanduskeskuseid, ning kus säilitatakse nt
puhke- või miljööalad. Üldplaneering võetakse detailplaneeringute koostamisel aluseks.
Sõltuvalt üldplaneeringu teemast ja eesmärgist võib selle täpsusaste olla väga varieeruv.
Teemaplaneeringu eesmärk on käsitleda mõnda konkreetset teemavaldkonda. Planeeritava ala
haare ei sõltu mitte niivõrd halduspiiridest kuivõrd konkreetse teema mõjualast. Seega võib

teemaplaneering käsitleda väga erineva suurusega alasid, kogu riigi territooriumist väikse
osani linnast. Detailplaneering on lähiaastate maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks. Sellega
määratakse krundi piirid, sihtotstarbed, ehitusõigus, hoone arhitektuursed tingimused,
liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad, haljastuse põhimõtted jm. See on kõige täpsem
planeeringuliik, millele järgneb juba ehitusprojekt. Siiski on detailplaneeringu vorm üksjagu
paindlik ning olenevalt eraomaniku ja omavalitsuse otsusest võib kavandatav ruum olla kas
väga detailselt määratletud või, vastupidi, tõlgendustele avatud. (Linnalabor)
Tallinna üldplaneering kehtestati 2001. aastal, kuid põhimõtete edasi töötamisel on otsustanud
mitte enam koostada üht üldist dokumenti, vaid üldplaneeringut uuendada linnaosade kaupa.
Seega kaotab Tallinna üldplaneering järk-järgult kehtivuse nendes linnaosades, kus
kehtestatakse uus linnaosa üldplaneering. Kesklinna linnaosale uut üldplaneeringut praegu
kavas koostada ei ole, kuna miljööalade ja kõrghoonete teemaplaneeringud koos Tallinna
üldplaneeringuga on selle piirkonna arengute juhtimiseks TLPA hinnangul piisavad.
Teemaplaneeringutest on Tallinnas oluline kõrghoonete teemaplaneering, mis käsitleb ja
reguleerib vastavat teemat põhjalikumalt kui linnaosa või Tallinna üldplaneering.
(Linnalabor)
Teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ algatati 2004. aasta märtsis,
lähteülesanne kinnitati sama aasta augustis. Teemaplaneeringu raames on tellitud seitse
alusuuringut, mille eesmärk oli selgitada välja reaalne vajadus kõrghoonete järele Tallinna
linnas

elamu-

ja

ettevõtlus-/

äripindadena

ning

kõrghoonete

mõju

ümbritsevale

elukeskkonnale. Teemaplaneeringu on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
ajavahemikul 2004–2008. Arendajate ohjamiseks mõeldud hoonestusõiguse reguleerimine on
vajalik järgmistel põhjustel: 1) Tallinna vanalinna silueti dominantsuse tagamine, 2) linna
maa ja infrastruktuuri kasutusefektiivsuse suurendamine, 3) ühtse hoonestuslaadiga
piirkondades väljakujunenud hoonestusstruktuuri säilitamine ja hoonestuse omavahelise
sobivuse tagamine, teisenevate piirkondade arendamise võimaluste tagamine. Antud
teemaplaneeringus määrati: 1) kõrghoone mõiste ja klassifikatsioon, 2) piirangutega alad,
kuhu kõrghooneid püstitada ei lubata, 3) kõrghoonete võimalikud paiknemisalad. Planeeringu
koostamise käigus on määratud 11 perspektiivset kõrghoonete piirkonda, millest Kesklinna
osas

on

kujunemas

kompaktseks

kõrghoonete

alaks

Maakri

kvartal.

(Tallinna

linnaplaneerimise koduleht)
Maakri kõrghoonete piirkonna (joonis 1) puhul tuleb detailplaneeringute koostamisel jälgida,
et säilitatakse kvartalile iseloomulik haljastatud pinna suhe üldpindalasse. Kui mõnes kvartalis

esineb vähe haljastatud pinda, siis tuleb jälgida, et haljastatud pinna ja avaliku välisruumi
osakaal kokku ei langeks alla 10%. Kui detailplaneeringu alaks on krunt, siis krundi
hoonestustihedus määratakse järgmiselt: hoone maapealse osa suletud brutopind jagatud
krundi pinnaga (tabel 1). Kõrghoone paiknemine Tallinna city piirkonnas seab suuremad
nõudmised ka hoone välisilmele – kui piirkonnas on juba mitu kõrghoonet, muutub üha
olulisemaks arhitektuuri omanäolisus. Lisanduv hoone peab olema uue imagoga, väljapaistev
ning pakkuma olemasolevatest kõrghoonetest moodsamate ja uudsemate tehnoloogiliste
võimalustega ruumilahendusi. (Tallinna linnaplaneerimise koduleht)

Joonis 1. Maakri kõrghoonestusala skeem (Tallinna linnaplaneerimise koduleht)

Tabel 1. Maakri sisekvartalite hoonestustiheduse ja lubatud hoonekõrguste näitajad (Tallinna
linnaplaneerimise koduleht)
Kvartal ja
kvartali nr joonisel

Kvartali maksimaalne
hoonestustihedus

Piirkonna ehitise
absoluutkõrgus meetrites

Rävala pst, Kuke ja A. Lauteri tänavaga
piiratud kvartal (1)

5,0

130

Rävala pst, Tornimäe ja Maakri tänavaga
piiratud kvartal (2)
Kuke, Maakri ja Lennuki tänavaga
piiratud kvartal (3)
Lennuki, Maakri A. Lauteri ja Kuke
tänavaga piiratud kvartal (4)
Rävala pst, Liivalaia, Lennuki, Maakri ja
Tornimäe tänavaga piiratud kvartal (5)
Maakri, Lennuki, Liivalaia ja A. Lauteri
tänavaga piiratud kvartal (6)
Rävala pst, A. Laikmaa, Gonsiori ja
Kivisilla tänavaga piiratud kvartal (7)
Tartu mnt, Rävala pst ja Kivisilla
tänavaga piiratud kvartal (8)
Tartu mnt, Gonsiori ja E. Viiralti
tänavaga piiratud kvartal (9)
Tartu mnt, E. Viiralti ja Pronksi tänavaga
piiratud kvartal (10)

5,5

130

4,5

130

2,7

130

5,5

130

2,7

130

6,5

130

3,9

130

3,9

130

3,9

130

2. Uurimismeetodid

Käesoleva seminaritöö põhimeetodiks on meediaväljaannete analüüs, mille põhjal üritatakse
lahti mõtestada Maakri asumi linnaplaneerimislikud küsimused. Soovitakse lahti kirjutada
linna ning arendajate huvid ja seisukohad ning kuidas need erinevad üksteisest. Läbi meedia
artiklite lahatakse kahte vastuvõetud detailplaneeringut ning artiklite põhjal mõtestatakse lahti
planeerimis- ja ehitusprotsessi kulgemine pärast detailplaneeringu vastuvõtmist.

3. Maakri asumi kirjeldus

Maakri on asum Tallinnas (lisa 1), Kesklinna linnaosas, mida ümbritsevad Kompassi,
Torupilli, Keldrimäe, Sibulaküla ja Südalinna asumid (joonis 2). Maakri asum paikneb
Kesklinna linnaosa keskel ning seda ümbritsevad Liivalaia tn, A. Lauteri tn, Rävala pst ja
Tartu mnt. Asumis oli elanikke 01.06.2011 seisuga 936 ning 01.06.2013 seisuga 940, mis
näitab kerget tõusutrendi (Vikipeedia).

Joonis 2. Maakri asumi kaart (alus: TPR kaardirakendus)
Maakri tänavat, mida esimest korda on mainitud 1849. aastal ja mis on oma nime saanud
värvali ja tsunftivanema Carl Ludvig Mackeri järgi, ilmestasid läinud sajandi algul
tagasihoidlikud puumajad (agulid), kus elas lihtrahvas. See oli eeslinn, kus elati pooleldi
maaelu, kuid mida võib pidada ka Tallinna tööstus hälliks. Piirkonda läbis Härjapea jõgi,
millel olid mitmed veskid tööstushoonetega. Rahvas käis tööl nt Johansoni pabervabrikus
praeguse Stockmanni kaubanduskeskuse asukohas või muudes töökodades. Maakri kvartalis
on tegeletud ka naha töötlemise ning jalatsite valmistamisega, nt vabrik Kommunaar.
Üldjoontes meenutas omaaegne Maakri tänava kant praegust Kalamaja. Osa puumaju on
säilinud tänini, ent enamik neist sõjaajal maha põlenud ning kõik praegused kivimajad

ehitatud nende asemele. Härjapea jõge kasutati veel 20. saj alguses kanalisatsioonikollektorina, mille tõttu jõgi reostus ning 1930. aastateks kinni ehitati, et parandada linna
sanitaarolukorda. (Tallinna Postimees, 06.10.2012; Tallinna TV, 12.04.2011)
Maakris algas uute arenduste ajastu eelmise sajandi lõpul, kui 1999. aastal kerkis 95-meetrine
ja 24-korruseline SEB panga peakontor (lisa 2), seejärel sai valmis 13-korruseline Postimehe
maja, siis 19-korruseline Maakri tornelamu (lisa 3) ning 105-meetrine ja 25-korruseline hotell
Radisson SAS. Kuulsatel Tornimäe kaksiktornidel on korruseid 30 ja kõrgust 116,9 meetrit.
Tallinna peaarhitekti Endrik Männi sõnul on Maakri kvartalisse kavas rajada veel
kõrghooneid, kuid lähiajal ei muutu seal suurt midagi. Maakri, Lennuki ja Kuke tänava
vahelise ala arhitektuurivõistluse II etapi peamiseks objektiks on kõrghoonetevaheline avalik
ruum, võistlustingimuste järgi tuleb Maakri tänav kavandada peamiselt läbiva autoliikluseta
jalakäijate tänavana. Avalikustatud on Maakri 28 ja 30 kinnistute detailplaneering, mis näeb
ette kuni 27 maapealse korrusega hoone ning kuni nelja maapealse korrusega hoone rajamise.
Maakri 28 krundil asuv halvas seisus elamu on tunnistatud arhitektuurimälestiseks ja tuleb
restaureerida, samuti on vaja säilitada sealne kõrghaljastus. Maakri 19/21 kinnistule
kavandatud 30-korruseline hoone valmimise aeg pole veel teada. (Tallinna Postimees,
06.10.2012)
Asumisisesed tänavad on peamiselt kitsad ning enamus on ühesuunalise liiklusega.
Ühistranspordi liinid asumit ei läbi, kuid asumi servapidi külgnevaid suuremaid tänavaid
läbivad mitmed bussiliinid ning kaks trammiliini. Kaugel pole ka kolme trollibussiliini lõpppeatused. Asumis paiknevad nt Estonian Business School, SEB, Nordea ja DnB Nord pankade
peahooned, söögikohad Masala, Caravan ja Massimo, Stockmann, mitmed sisustuspoed,
meediafirmade Kanal2 ja Postimees tegevuspinnad ning hotellid Radisson Blu ja Swissôtel.
Eluhooned paiknevad peamiselt asumi edelapiiril. Kvartali sees paiknevad paljude omanikega
garaažiboksid (lisa 5). Rohealad asumis praktiliselt puuduvad, kuid silma paistab Kauka tänav
(lisa 4) oma puistuga. Asumiga piirneb läänest Lembitu park. Oma kesklinnalise asukoha
tõttu läbivad seda piirkonda väga suur osakaal Tallinna linna elanikke ning väliskülalisi, mille
tõttu on piirkond tähtis ning meediakajastus asumi kohta üsna tihe.

4. Arendused Maakri asumis ja nende mõjud
4.1. Maakri 19 ja 21 detailplaneering

Tallinna linnavolikogu otsustas 11.12.2008 kehtestada detailplaneeringu Maakri 19/21
krundil. Otsuses on välja toodud, et kavandatud kõrghoone täiendab juba ehitatud
kõrghoonete gruppi nii, et säilib Tallinna vanalinna silueti dominantsus ja süveneb Maakri
kvartali kui kõrghoonete piirkonna omapära. Määrati ehitusõigus kuni 30-korruselise
ärihoone (kõrgusega kuni 110 m maapinnast) ning kuni 10‑korruselise äri- ja parkimishoone
ehitamiseks ning olemasolevate säilitatavate hoonete rekonstrueerimiseks

(Tallinna

õigusaktide register). Detailplaneeringu vastuvõtmise aktis on väljatoodud mõned
vastasseisud ning mitmeid arupärimisi.
Ka 2006. a ilmunud Postimehe artiklis on mainitud, et olemasolevad kaitsealused hooned
säilitatakse ning lammutatakse vaid üks väike hoone, mille asemel rajatakse 10-korruseline
ärihoone. Artiklid mainib omanik, et firma ei kavatse maja rajamisega viivitada ehk vajalike
lubade ja kooskõlastuste olemasoluga läheb ehitus lahti (Postimees, 07.09.2006). Eesti
Arhitektide Liit tegi Maakri 19/21 detailplaneeringu avalikul väljapanekul Tallinna
linnaplaneerimise ametile ettepaneku kavandada Maakri 19/21 detailplaneeringus Maakri
tänav jalakäijate tänavaks ning märgib, et seda eesmärki tuleks arvestada juba praeguste
detailplaneeringute koostamisel, kuna hiljem võib muudatuste elluviimine olla märksa
keerulisem (Eesti Päevaleht, 30.04.2007). Pärast antud artiklit ilusid järgmised alles 4 aasta
pärast – ilmselt kehv majanduslik olukord seiskas protsessid.
2011. a mais ütles omanik, et tegeletakse veel projekteerimistöödega ning enne ehitamist on
vaja krundil läbi viia arheoloogilised kaevamised. Omanik mainis, et pole rahaasjadega veel
tegelema hakanudki (E24, 04.05.2011). 2011. a novembris käis alles väheväärtuslike majade
lammutamine krundil ning Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna juhataja
Boris Dubovik hoidis töödel silma peal ning ütles, et lammutajatele pretensioone pole
(Tallinna Postimees, 25.11.2011). Keerukad lammutustööd ei lubanud arheoloogilised
kaevamistöödel alustada enne 2012 kevadet, mistõttu rajati krundile ajutine parkla (Tallinna
Postimees, 12.12.2011). 2012. a kevadel viidi läbi alles proovikaevamisi, et suvel sooritada
ulatuslikemaid kaevetöid. Omaniku sõnul leiti betoonist tünne, mille sisu haises
nahaimmutusvedelike järgi (Tallinna Postimees, 25.04.2012).

Rohkem kui nelja aasta möödudes pärast detailplaneeringu kinnitamist pole veel otseste
ehitustöödega alustatud, sest neid lükkas edasi mitmed asjaolud, nt arheoloogilised
kaevamised. Ilmselt on viivituse põhjuseks olnud ka vahepealne majanduslangus, kuigi krundi
omanik seda ei tunnistanud. Pärast detailplaneeringu (joonis 3) kinnitamist pole olulisi
vaidluseid toimunud. Artiklite kommentaariumides on nii kõrghoonete pooldajaid kui ka
vastaseid.

Joonis 3. Maakri 19/21 hoonestuse projekteeritav välisilme (skyscrapercity.com)

4.2. Maakri 28 ja 30 detailplaneering

Tallinna linnavolikogu otsustas 25.11.2006 kehtestada detailplaneeringu Maakri 19/21
krundil. Planeeritud 0,36 ha suurune maa-ala asub Kesklinnas Maakri, Lennuki ja Kuke
tänavate

vahelisel

alal.

Detailplaneeringu

koostamise

eesmärgiks

on

moodustada

planeeritavale alale viis krunti: äri- ja elamumaa sihtotstarbega Maakri tn 28, ärimaa või ärija elamumaa sihtotstarbega Maakri tn 30, ärimaa sihtotstarbega Maakri tn 32a ning
transpordimaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid. Planeeringus on antud võimalus ka
planeeritud Maakri tn 30 ja 32a kruntide liitmiseks. Ette on nähtud olemasoleva Maakri tn 28

arhitektuurimälestise säilitamine ning ehitusõigus ärimaa või äri- ja elamumaa sihtotstarbega
Maakri tn 30 krundile kuni 27-korruselise hoone ehitamiseks ning ärimaa sihtotstarbega
Maakri tn 32a krundile kuni 4 korruselise hoone ehitamiseks. Uutele hoonetele on planeeritud
kolm maa-alust korrust (Pealinn, 19.12.2010).
Päev pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ilmus Eesti Päevalehes artikkel, mille esimene
lause teatab linna selge visiooni puudumisest Maakri kvartali suhtes. Arhitektide liidu
esimehe Margit Mutso polnud rahul, sest linn polnud kaasa läinud arhitektuurivõistluse
tingimustega ning linn oli läinud oma teed (Eesti Päevaleht, 26.01.2006). Antud krundi puhul
aga ilmnesid suured protestid pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ning linn oli sunnitud
seiskama detailplaneeringu, et oodata ära arhitektuurivõistluse tulemused. Kokku laekus
planeeringu vastu 10 protesti, sh korteri- ja garaažiühistud. Ametnikud väitsid, et antud
planeering algatati juba 2000. aastal, kuid leiti, et see on viga, et antakse sellistes kohtades
krundikaupa õigusi detailplaneeringute tegemiseks. Leiti, et alal on väga keeruline kruntide
rägastik ning seni pole sealsed maaomanikud suutnud ühise lahenduse saamiseks koostööd
teha (Postimees, 12.04.2006).
Seoses detailplaneeringu põhilahenduse muutumisega korraldasid Tallinna Kesklinna Valitsus
ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet ajavahemikul 27.12.2010 kuni 11.01.2011 Maakri tn 28
ja 30 kruntide detailplaneeringu uue avaliku väljapaneku (Pealinn, 19.12.2010). Planeering sai
avalikul väljapanekul kokku kuus vastuväidet, mis esitati Maakri 36c ja hooneühistu Lennuki
5b/Maakri 30a esindajate poolt. Jäädi seisukohale, et detailplaneeringut ei tohiks enne edasi
menetleda, kui on läbi viidud arhitektuurivõistlus ning olemas kvartali terviklahendus
(Ehitusinfo, 17.02.2011). Meediaanalüüsi käigus ei tuvastanud ka sellel krundil otsese
ehitustegevuse algust Maakri 28/30 kruntidel, kus praegugi on ajutine kruusakattega parkla
(lisa 6).

4.3. Muud piirkonnad Maakri asumis

Üheks võtmepiirkonnaks Maakri asumis võib pidada hoopis garaažidega piirkonda, mis on
kohati moodustanud garaažiühistu kui ka boksi kaupa erastatud ja nii jäänud.
Garaažiomanikud tahaksid hea meelega nende asemel sinna kõrghoone ehitada või kalli raha
eest maha müüa, kuid ei suuda ühisele meelele asjades saada (Tallinna TV, 12.04.2011).
Krundid aadressidel Lennuki 5b/Maakri 30a, Maakri 30c ja Maakri 36c asuvad kõrvuti. Sellel

kokku 1861 m2 maatükil asub kahekihiliselt 57 garaaži. Garaažiühistutesse Lennuki-II,
Lennuki-III ja Maakri 36 kuuluvad valdavalt eakad inimesed. 2006. a juuniks

oldi

garaažiomanikele pakutud rohkem kui 100 mln EEK. Samas võib ootamine neile kalliks
maksma minna, sest võimalik, et antud kruntidele enam ei saagi kõrghooneid rajada, sest
ehitusnorme arvestades pole aga nii palju pilvelõhkujaid Maakri, Lennuki ja Kuke tänava
vahelisse kvartalisse võimalik ehitada. Paljud naaberkruntide omanikud pidasid rohkem kui
100 mln kroonist hinda liiga kõrgeks ning kvartali arendamist probleemirohkeks ega kavatse
garaažikinnistute enampakkumisel osaleda. On leitud, et garaažiühistutes on ka sisemisi
probleeme, mis maa müüki takistavad, sest seal pole omanikku, vaid on üks mass ahneid
inimesi (Kinnisvaraweb, 12.06.2006). Ka garaažide territooriumil (lisa 5) pole tänaseks
muudatusi hoonestuses toimunud.
Kõrghoonete rajamisega on aga Maakri asumi seni kõrgeima Swissôteli 31-kordse hoone
kõrval veelgi ambitsioonikamaid tulevikuvaateid – Sitsimäele kavandatav 60-kordne
kõrghoone, mille kõrgus oleks suisa 200 meetrit (joonis 4). Seda, kui tõenäoline on, et
Sitsimäele torn ka kõrguks, hindab Endrik Mänd arendajast olenevaks (Tallinna Postimees,
24.03.2013).

Joonis 4. Maakri kvartali ning Tartu mnt piirkonna utoopialik visuaalsketš (Tsurkan 2005)

4.4. Probleemid Maakri asumis seoses arendustegevusega

Üheks probleemis võib välja tuua probleem UNESCO-ga. UNESCO soovib, et kõrghoonete
rajamist piirataks oluliselt rohkem, sest see rikub ära Tallinna silueti, sest vanalinna kõrvale
ilmub nähtavale uute kõrghoonetega ala, mis ei ole kooskõlas maailmapärandi visuaalse
tervikuga (Nordregio).
Hoopis argilisemaks probleemiks võib pidada põlenguid mahajäätud hoonetes. Nt 2008. aastal
põles Maakri tn 26 tühi kahekorruseline puumaja (Tallinna Postimees, 30.12.2008). 2010.
aastal aga põles Maakri 28 elumaja, mis tuleb aga omanikel taastada, sest hoone on
kultuuriväärtuste nimekirjas. Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna
peaspetsialist Oliver Orro mainis, et maja maha põletamise järgselt saab selle asemele ka
kõrghoone, siis selline ootus kindlasti ei ole õigustatud (ERR, 10.03.2010). Sama elumaja oli
taas põlengu ohver 2012. aasta oktoobris, mille järel arvati tegu olevat juba nn kasuliku
põlenguga arendajale, sest küll ühe võimaluse kohaselt taastatakse hoone, kuid teise variandi
kohaselt korjatakse väärtuslikumad hoones olevad detailid kokku ning omanik hoonet
säilitama ei pea (Delfi, 26.11.2012). Kahe kuu möödumisel viimasest põlengust teatas
Tallinna kultuuriväärtuste amet, et Maakri 28 ja 30 kruntide arendamisega tegelev ettevõtja
taastaks täies mahus kunagise Lenderi gümnaasiumi hoovipoolse hoone. Hoone oli
digitaalselt mõõdistatud ning taastamine jääb vaid hoone füüsilise seisundi taha (Tallinna
Postimees, 25.12.2012). Seoses mahajäetud või põlenud hoonetega, on lisaks põlengutele veel
ka suurenev kuritegevuse oht, nt narkokuritegude toimepanemine nendes hoonetes või
kruntidel.

Arutelu

Maakri asumi tormiline areng on majanduslanguse järel peatunud ning selle aja jooksul on ka
jätkusuutlikku planeerimist hakatud rohkem teadvustama. Antud seminaritöös väljatoodud
kahe detailplaneeringu vastuvõtmise järel pole veel otseste ehitustöödega alustatud, sest ühel
juhul on protsessi edasi lükanud arheoloogilised väljakaevamised ning teisel juhul oli elanike
vastuhakk oluliselt suur. Ootamisel on arhitektuurivõistluse teise osa väljakuulutamine ning
ka hilisemad tulemused, mis ei soodusta veel asumi ühtset arengut läbi jätkusuutliku
planeerimise. Esimese lipulaevaprojektina valminud SEB (endise Ühispanga) peahoone (lisa
7) järel on piirkonda ehitatud mitmeid kõrghooneid ning neid tahetakse juurdegi ehitada, kuid
sellel on piir, mistõttu on asumisisese kvartali omanikud ärevuses, et saavutada võimalus oma
krundile ehitada kõrghoone. Analüüsides Maakri piirkonda tooksin välja mõned tegevused,
mis tuleks läbi viia või lõpetada võimalikult kiiresti antud piirkonna heaolu arvestades:
1) Arhitektuurikonkursi teise osa viibimine on väga kahetsusväärne, sest esimese osa
suur töö on senimaani olnud mõneti asjatu töö, kuid loodetavasti tehakse võistluse
teine osa peagi ära, sest asumisisene kvartal vajab terviklikku lahendust. Enne
tervikliku

lahenduse

väljakuulutamist

tuleks

aga

peatada

kõik

senised

detailplaneeringud, et viia need kooskõlla terviklahendusega. Ilmselt ei ole see
juriidiliselt lihtne, kuid kui kehtestatud detailplaneerinutega kinnistutele säilitada
lubatud ehitusmaht ning teha muudatusi vaid projekti välimuslikus pooles, et oleks see
ilmselt väga suur probleem seni, kuni pole otseselt ehitustöödega alustatud.
2) Omanikke tuleb sundida oma vara kasutama või kaitsma. Teisisõnu peavad omanikud
tegema kõik selleks, et nende vara ei sattuks põlengusse ega hoonetesse ei tungitaks
sisse. Nn kinnisvarapõlengutesse peavad õigusorganis rohkem sekkuma ning linn peab
olema jäigem oma otsustes ning mitte soosima taolist tegevus. Vähemalt enam ei saa
kergelt suuri hooneid ehitada, vaid tuleb teha samamahuline hoone, mille tõttu on nn
kinnisvarapõlenguid vähemaks jäänud.
3) Maakri asumi tuleviku liiklusolukord tuleb täielikult läbi mõelda. Piirkonna kasvavad
eluruumide ja äriruumide pinnamahud toovad piirkonda inimesi juurde ning neil on
vaja liikuda turvaliselt asumis. See tähendab seda, et autoliiklus tuleks mõnel tänaval
ära keelata või tuleks kõik tänavad muuta ühesuunalisteks nii, et asumi sees on nagu
ringliiklus ümber sisemise kvartali, kuhu pääseb autoga ligi läbi väiksemate tänavate
asumiga piirnevatelt suurematelt magistraalidelt. Mitmed hoovialad tuleks aga muuta

avatuks, et inimesed saaksid liikuda ühest punktist teise mööda lühimat teed ehk
teisisõnu ei oleks inimeste liikumisel olulisi suuremahulisi tõkkeid. See hajutaks
jalakäijaliiklust, mis leevendaks koormust mõnel kõnniteelõigul.
4) Maakri asumisse tuleks tuua sisse rohkem rohelust. Asumi idapoolne osa on pea
täielikult hoonestatud ning kaetud asfaldiga, mistõttu ei ole sealne keskkond piisavalt
hubane ning tihti tekivad tuulekoridorid. Soovitatav taimestik oleks väiksemad
spetsiaalselt linnatingimustesse aretatud puuliigid, mis ei kasvaks väga kõrgeks
(maksimaalselt 10 m), et ei vajaks vaateid. Samuti oleks üks võimalik lahendus
tegeleda madalhaljastusega intensiivsemalt, nt rajada lühikesi hekke või istutada
põõsaid. Suured ainult jalakäijatele mõeldud asfaltplatsid peaksid sisaldama ka
muruplatse.
5) Antud kvartalisse ning sellega piirnevate aladele juurdeehitatavate kõrghoonete
planeeringute suhtes peaksid sõna võtma tallinlased kõikidest linnaosadest, sest
piirkond mõjutab paljusid inimesi. Mistahes ülikõrge tulevikus rajatav hoone peaks
olema kogu linna ja linnarahva küsimus.

Kokkuvõte

Seminaritöös anti ülevaade Maakri asumi arengust viimasel dekaadil, mis piirkonna välisilme
muutus palju. Töös leiti, et piirkonna arendamisel anti arendajatele suhteliselt vabad käed
kuni 2000. aastate alguseni, pärast mida hakkas kohalik elanikkond (sh kinnisvara omanikud)
ning arhitektid rohkem teemast sõna võtma. Linn aga jätkas vähest sekkumist planeerimis- ja
arendusprotsessidesse.

2000.

aastate

teises

pooles

toimunud

majanduslangus

on

arendustegevust pidurdanud ning hetkel on veel võimalik Maakri asumi arendus lõpule viia
ühtse visiooniga, sest uus ehitustegevuse laine pole veel peale hakanud. Maakri asumi
kinnistute omanikud tuleb tuua ühisele läbirääkimisele asumi tuleviku teemadel ning selleks
on vaja rääkida omanike ootused ning linna plaanid antud piirkonnaga. Kogu tegevust on
üritanud suunata Eesti Arhitektide Liit, tehes arhitektuurivõistluse, mille teine osa pole
kahjuks toimunud linna vähese huvi tõttu.
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