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Sissejuhatus 

Viimase paarikümne aasta jooksul on Eesti ja ka teiste post-sotsialistlike riikide linnaruumides 

aset leidnud olulised muutused, mis on laiemalt põhjustatud eelkõige riigikorra vahetumisest ning 

üleminekust turumajandusele (Feldmann 2000, Kovacs et al 2012). Teenindussektori osakaalu 

kasvu tõttu on linnad kaotamas oma tööstuslikku funktsiooni (Jauhiainen 2005, Maliene et al 

2012, Raco 2003), ning nii mitmedki vanad tehasekompleksid seisavad tühjalt või on oma 

funktsiooni vahetanud. Uuenemine toimub eelisjärjekorras just kesklinna lähedastel siselinna 

aladel, kuna sealsed endised vabrikuhooned satuvad oma soodsa asukoha tõttu esimestena 

erainvestorite ja avalikkuse huviorbiiti. 

 

Seoses muutusetega linnaruumis on kasvanud ka vajadus toimuvate protsesside ja nende mõjude 

põhjalikumaks uurimiseks, et paremini planeerida linnakeskkonda ja selle arengusuundi. Antud 

uurimistöö keskendubki Põhja-Tallinnas asuva, valdavalt endise Balti Puuvilla Ketramise ja 

Kudumise vabriku maadele jääva, Sitsi asumi kujunemise ja võimalike muutuste uurimisele. 

Asumi tuleviku olulisimaks mõjuteguriks on rohkem kui 11 hektarit hõlmav kehtestatud 

detailplaneering, mis näeb lisaks tööstushoone taastamisele elu-ja ärihooneks muuhulgas ette ka 

210 meetri kõrguse pilvelõhkuja ehitamist. Arenduse võimlik mõju on oluline kogu Põhja-

Tallinna piirkonnale, kuna arenduse realiseerumisel nähakse Sitsi mäge kogu linnaosa keskusena, 

võrdustades seda näiteks Järvega Nõmmel või Rocca al Marega Haaberstis. Senini veel 

ettevalmistus ja –ehitustöödega detailplaneeringu alal alustatud ei ole. 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on anda ülevaade Sitsi asumi kujunemisest, selle hetkeolukorrast 

ja tulevikusuundumustest seoses kehtestatud detailplaneeringu realiseerumisega ning hinnata 

võimalikke mõjusid planeeringu kontaktalas elavate inimeste hulgas. Eesmärkide täitmiseks on 

seatud järgmised uurimisküsimused: 

1. Mil määral on detailplaneeringu kontaktvööndis elavad inimesed teadlikud kavandatud 

muutustest? 

2. Milline on inimeste suhtumine kavandatud planeeringusse? 

3. Missuguseid mõjusid tooks planeeringu realiseerumine kaasa kohalikele elanikele? 
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Piirkonna uurimisel tugineti olemasolevatele arengudokumentidele, läbiviidud vaatlusele ning 

inimeste teadlikkuse ja suhtumise väljaselgitamiseks kasutati fookusgrupi intervjuud. Uurimistöö 

jaguneb sisuliselt nelja suuremasse peatükki. Esimeses käsitletakse linnauuenemise protsesse 

üldiselt, hõlmates nii gentrifikatsiooni, vanade tööstusalade funktsiooni muutumise kui ka 

lipulaeva arenduse kontseptsiooni. Teises peatükis seletatakse lahti omauurimuslikus osas 

kasutatud andmete kogumise ja analüüsi metoodika. Tulemuste osas kirjeldatakse uurimis- ja 

planeeringuala füüsilisi ja sotsiaal-majanduslikke omadusi; antakse ülevaade käsitletud 

detailplaneeringuga seonduvatest arengudokumentidest ja menetluse protsessist ning 

analüüsitakse planeeringuga kaasnevaid mõjusid. Viimases osas arutletakse saadud tulemuste üle 

ning tehakse ettepanekuid piirkonna arengu paremaks kujundamiseks. 
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1. Teoreetilised lähtekohad 

1.1 Gentrifikatsioon 

Gentrifikatsioon kui linna uuenemisprotsess ja taastamistsükkel eeldab esmalt sobiva piirkonna 

olemasolu, kuhu potentsiaalsetel gentrifikeerujatel oleks üldse minna (Millard-Ball 2000). Sageli 

on nendeks piirkondadeks kesklinnalähedased siselinnaalad, kus ei ole toimunud enam 

investeeringuid ning nad on oma arengult teistest aladest maha jäänud. Sellises piirkonnas 

valdavad suhteliselt madalad kinnisvara ja rendihinnad ning piirkonna üldine maine on suhteliselt 

madal. See loob võimaluse kõrgema sissetulekuga inimestele võimaluse soetada endale soodsa 

hinna eest kinnisvara ja sinna elama asuda. Kui selline tegevus saab mõnes piirkonnas valdavaks 

toimubki n.ö füüsiline ümberpaiknemine, kus uus elanikkond vahetab senised majanduslikult 

kehvemas olukorras olevad püsielanikud välja. Selle tulemusena muutub ala füüsiline ilme ja 

maine ning piirkonnast kujuneb eelistatud elukeskkond eelkõige just nooremate leibkondade 

hulgas, kes väärtustavad linnakeskkonda (Levine 2004). 

 

Gentrifikatsiooni eelduseks on teenindussektori osakaalu tõus riiklikus majanduses; linnalise 

elukeskkonna maine kasv (eelistatakse elada linnas); üha suurenev vahe rendihindades (kehvas 

seisukorras siselinna piirkonnas on valdavad madalad rendihinnad, mis soodustavad sinna 

elamaasumist) ning mittetraditsiooniliste peremudelite osakaalu suurenemine (Nelson et al 2010). 

Vaadeldes gentrifikatsiooni mõistet laiemas tähenduses võib selle alla koondada lisaks 

elamupiirkondade ümberkujunemisele ka muud siselinna piirkonnas toimuvad muutused nagu 

tööstusalade kujunemine elamupiirkondadeks ning uute kabandus- ja meelelahutuskeskuste teke 

mahajäänud siselinna aladel (Levine 2004, Rerat et al 2010). 

 

1.2 Vanade tööstusalade uuenemine 

Vanade mahajäänud tööstusalade (brownfields) kasutuselevõtmine ja funktsioonide muutmine on 

kujunenud olulisimaks linnapoliitiliseks küsimuseks linna uuenemise toetamisel (Maliene et al 

2012, Raco 2003). Vajadus otstarbeta seisvate maade kasutuselevõtuks on suurenenud just 

eelkõige linnade kasvava populatsiooni valguses, et muuta linnaline keskkond kompaktsemaks ja 

sidusamaks. Endiste tööstusalade kasutuselevõtmine on eriti aktuaalne kõrgelt industrialiseeritud 
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riikides nagu Suurbritannia ja Saksamaa. Uue funktsiooni andmine võimaldab vähendada ka 

potentsiaalset keskkonnareostuse ohtu, mis muidu pikaldasel seismisel seaks riski alla ka 

ümbritsevad piirkonnad. Maliene ja kaaslaste uuringust Saksamaa (Rheinauhafen’i) ja 

Suurbritannia (The Kings Waterfront’i) tööstusalade puhul selgus, et unikaalseid juhendeid nende 

alade eduka tuleviku tagamiseks pole võimalik anda, kuna iga on erinev ja unikaalne (Maliene et 

al 2012). 

 

Nii nagu muude linnaruumiliste protsesside puhul on ka tööstusalade kasutuselevõtmine 

toimunud Ida-Euroopa riikides sealhulgas Tallinnas veidi teise mustri alusel kui mujal Lääne-

Euroopas (Feldmann 2000). Lisaks suuremahulistele poliitiliste, sotsiaalsetele ja majanduslikele 

muutustele ühiskonnas 1990ndate alguses tõstab autor esile ka muid probleemseid kohti võrreldes 

lääneriikidega. Näiteks on Tallinnas valdavad erainvestori poolt juhitavad arendused ning 

koostöö avaliku sektori ja riiklike institutsioonidega on minimaalne. Seega on arendaja väljas 

oma isikliku kasu peal ning kohalik omavalitsus ei suuda arendusest kasu lõigata, soovides 

näiteks mõnede avalike hüvede tagamist arendaja poolt. Feldamann (2000) väidab, et kohaliku 

omavalitsuse roll linnaplaneerimises ja arengute kujundamisel on liiga väikene. Esmalt puudub 

piisav võim planeeringuprotsessi suunamiseks ning samuti on puudulik ka aktiivne töö 

arendustegevuste soodustamiseks ja piirkonda meelitamiseks. 

 

1.3 Lipulaeva projektid 

Lipulaeva projektide (flagship development) näol on tegu füüsiliste arenduste ja muutustega 

linnaruumis, mis parandavad kogu piirkonna mainet ja soodustavad ettevõtluskeskkonda 

(Temelova 2007). Doucet ja teised (2011) viitavad neile kui megaprojektidele, mis on suunitletud 

turistide, välisinvestorite ja kõrgema sissetulekuga elanike kohale meelitamiseks. Lipulaeva 

projektid asuvad kõrge arengupotentsiaaliga piirkondades, näiteks kesklinna läheduses, veepiiri 

lähedal või mõne kõrge ajaloolise väärtusega piirkonnas. Oma olemuselt on need pigem kohaliku 

kui riikliku iseloomuga ning nende eesmärk on eelkõige vahetu ümbruskonna maine parandamine 

(Doucet et al 2011, Temelova 2007). Sisuliselt on tegu era- ja avaliku sektori koostöös tekkinud 

linnauuendusprojektidega, mis paistavad sageli silma oma visuaalse külje poolest. Näiteks võib 

tegu olla mõne n.ö maamärgiks kujuneva hoone rajamisega, mis soodustab ka kohaliku ümbruse 
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arendamist. Lipulaeva projektid töötavad justkui katalüsaatoritena, mis hõlbustavad piirkonna 

arengut (Temelova 2007).  

 

Negatiivse küljena võib märkida ümbruskonna kinnisvarahindade ja segregeerumise taseme tõusu 

ning võimalik on ka ümberkaudsete piirkondade tähtsuse langus (Temelova 2007). Nagu näha 

mainitakse küll arenduste negatiivseid mõjusid, aga vähe on uuritud seda, kuidas tajuvad 

tavakodanikud lipulaeva uuendusi oma linnas. Viimasele on oma uurimuses keskendunud Brian 

Doucet oma kolleegidega (2011), kelle eesmärk oligi välja selgitada just kohalike elanike 

arvamus lipulaeva projektidele (Kop van Zuid ja Erasmuse sild) Rotterdamis. Nende uurimuse 

tulemustest selgus, et kohalikud elanikud on oodatust positiivsemalt meelestatud ning 

üllatuslikult nägid arendusi positiivsetena ka madalama sissetulekuga naabruskonnas elavad 

inimesed, kes ei olnud antud arenduste sihtgrupp. Siinkohal sai kindlasti oluliseks see, et Kop van 

Zuid oli avalikkuse poolt juhitud arendus, mistõttu arvestati enam ka sotsiaalsete eesmärkidega. 

Selleks, et tõestada, et antud uurimus ei ole unikaalne, vaid peegeldab valdava osa elanike 

suhtumist lipulaeva projektidesse ka muudes linnalistes piirkondades on vaja läbi viia sarnaseid 

uurimusi ka mitmetes teistel arenduse läbinud aladel (Doucet et al 2011). 

 

Sageli on keeruline vahet teha gentrifikatsioonil ja teistel suuremahulistel linnauuenemise 

protsessidel, kuna piirid nende vahel on hägustunud. Ühe erinevusena võib välja tuua avalikkuse 

vastupanu puudumise, mis varasemate gentrifikatsiooni protsessidega alati kaasnes. Nimelt on 

lipulaevaprojektid ja riiklikult juhitud gentrifikatsiooniprotsessid mitmetes lääneriikides 

(Suurbritannia) muutunud tavapäraseks ning neid aktsepteeritakse kui laiemaid linnauuenemise 

starteegia osi (Doucet et al 2011). 
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2. Andmed ja metoodika 

Antud uurimistöö tugineb suuresti olemasolevate arengudokumentide, linnaprotsesse käsitleva 

kirjanduse, vaatluse ning fookusgrupi intervjuu andmetel. Kõik käsitletud planeeringuga 

seonduvad arengudokumendid on vabalt kättesaadavad internetist, Tallinna linna kodulehelt ja 

Tallinna Linnavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemise infosüsteemist AKTAL. Järgnevalt on 

toodud ülevaade erinevate metoodikate kasutamisest uurimisala kirjeldamisel ja arendusega 

seonduvate mõjude väljaselgitamisel. 

 

Uurimisala kirjeldamisel on kasutatud olemasolevaid planeeringudokumente ja vaatlust. Vaatlus 

viidi läbi 20. aprilli pärastlõunal mööda Sitsi asumi tänavaid ja servaalasid jalutades. Olulisemad 

maamärgid jäädvustati fotodele. Detailplaneeringuala kirjelduses on kasutatud valdavalt 

detailplaneeringu materjale, kuna ala on kinnine ja tavakodaniku sisenemine alale on keelatud 

ning takistatud telliskivimüüride ja traataiaga. Seega ei olnud otseselt detailplaneeringualal 

viibimine võimalik ning pidi leppima sellega, mis paistis üle telliskivi müüri või läbi traataia. 

Vaatlus oli täielikult kvalitatiivse iseloomuga, ehk nähtuste või esemete loendamist läbi ei viidud, 

vaid keskenduti keskkonna omadustele ning üldilmele. Vaadeldi hoonete seisukorda, tänavate 

heakorda ning jälgiti tänaval liikuvate inimeste silmatorkavaid karakteristikuid. 

 

Arenduse mõjude väljaselgitamiseks viidi läbi fookusgrupi intervjuu viie detailplaneeringu 

kontaktvööndis elava inimesega (Lisa 1). Üks intervjueeritavatest elab Sitsi asumis planeeringuga 

külgneval kinnistul asuvas neljakorruselises korterelamus. Teised neli elavad vahetult Sitsi 

asumiga piirnevatel aladel, detailplaneeringu vahetusläheduses. Kõik intervjueeritavad on 30-

ndates eluaastates eesti rahvusest elanikud. Kolm intervjueeritavatest on mehed ja kaks naised. 

Tegu on noorte lastevanematega või üheliikmeliste leibkondade esindajatega. Kõik 

intervjueeritavad on oma senises elukohas elanud juba vähemalt 5 aastat või enam. Intervjuu 

toimus 20. aprilli õhtul ning selle läbiviimiseks kulus ligikaudu 1,5 tundi. Modereerimisel olid 

abiks eelnevalt ettevalmistatud suunavad küsimused, millest intervjuu juhtimisel lähtuti. 

Asjaosaliste soovil intervjuud ei salvestatud, vaid tehti läbivalt kirjalikke märkmeid. 
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3. Tulemused ja analüüs 

3.1 Uurimispiirkonna kirjeldus 

Piirkonnast parema ülevaate saamiseks on uurimispiirkonna kirjeldus jagatud kahte suuremasse 

ossa. Esmalt Sitsi asumi kirjeldus, hõlmates selle paiknemise, ajaloo, elamustruktuuri ja 

rahvastiku kirjelduse, ning teiseks planeeringuala kirjeldus, kus on peamiselt olemasoleva 

kirjanduse ja planeeringudokumentide abil kirjeldatud sealset hoonestust ning füüsilist üldilmet. 

 

3.1.1 Sitsi asum 

ASEND: Sitsi asum paikneb Põhja-Tallinna linnaosas ning on ümbritsetud idast Karjamaa, 

lõunast Pelgulinna ja loodest Pelguranna asumiga. (joonis 1). Asumist kolmes suunas paikneb 

kolm lahte – edelas Kopli laht, loodes Paljassaare laht ja kirdes Tallinna laht ning kagusuunda 

jääb vanalinn koos kesklinnaga. Asum piirneb Kopli, Sitsi, Sõle ja Paavli tänavatega. Sitsi asumit 

läbivad: Sitsi, Lina, Puuvilla, Kanepi ja Niidi tänav ning Niidi põik ja osa Lõime tänavast. 

 

 
Joonis 1. Sitsi asumi paiknemine Põhja-Tallinna linnaosas. (autori joonis) (alusmaterjal: Tallinna 

veebikaart) 
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AJALUGU: Sitsi asum hakkas arenema 19. sajandi lõpus, mil senisele lagedale, väheviljakale ja 

soisele alale rajati Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise vabrik (Juske 2012). Vabriku ehitamist 

alustati 1898. aastal kohalike saksa töösturite eestvõttel, et rahuldada avanenud Venemaa turu 

tekstiili nõudmisi. Balti Puuvilla manufaktuur alustas tööd 1900. aastal (joonis 2). Samaaegselt 

Balti manufaktuuri rajamisega tekkis piirkonda terve linnaline saareke, mis koosnes tööliste 

elamutest (Nerman 2002). Esmalt rajati Sitsi tänava Kopli poolsesse otsa suurte tubade ja kõrgete 

lagedega uhkem elamu meistritele, seejärel veidi tagasihoidlikum maja alammeistritele ning 

viimaks üsna askeetlikud barakid lihttöölistele (Sitsi tänav 5B-11). Lisaks elamutele rajati 

asumisse ka muud eluks vajalikud asutused. 1913. aastal valmis koolihoone, milles tegutses 

ühtlasi vabriku ambulatoorium. Samuti oli piirkonnas oma lasteaed, seltsihoone ja saun (Sitsi 

15b) (Nerman 2002). Kunagine saunahoone muudeti 2010 aastal turuhooneks, kuid suleti 

käesoleva aasta aprillis jäätmehoolduseeskirja rikkumise tõttu (Sarapuu 2013). Veel asub 

piirkonnas Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema Õigeusu kirik, mis tegutseb tänini. (Sitsi 16). 

Paralleelselt muude ehitistega rajati ka puuvillavabriku direktori eluhoone (Kopli 35a) ja seda 

ümbritsev park (Tallinna TV 2011).  

 

 

Joonis 2. Balti manufaktuur linnulennult oma hiilgeaastatel enne esimest maailmasõda (Juske 

2012). 
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Balti manufaktuuri kõrgaeg oli Esimese maailmasõja eelsel perioodil, mil pommiplahvatuses said 

kahjustada Peterburi suured puuvillavabrikud ning Eesti puuvillavabrikutes toimus seetõttu 

õitseng. Hiilgeaeg lõppes Teise maailmasõja ajal, mil vabrikust kujunes strateegiline 

tootmisobjekt, mis sai pommitamises oluliselt kahjutada ning vabriku töö seiskus. Pärast osalist 

hävitamist tehas enam endist hoogu sisse ei saanud (Nerman 2002). 1990. aastatel läks vabrik 

Singapuri tekstiilifirma kätte. Tootmise ametlik lõpp saabus 2005. aastal, mil Balti manufaktuur 

lõpetas töö ning omnikud keskendusid hoopis kinnisvaraärile. „Kanga tootmine ei olnud enam 

kasumlik, kuna importimine Hiinast või Bangladeshist on odavam kui siinne omatootmishind,“ 

ütles ettevõtte juhatuse liige Tarvo Teder Tallinna TV Linnaruumi saates Sitsi asumist. Endisele 

tekstiilivabrikule ja praegusele kinnisvaraettevõttele kuulub üle 11 hektari kunagise tööstuse alust 

pinda, mida renditakse hetkel ligi 20le erinevale ettevõtjale. 

 

ELAMUSTRUKTUUR: Sitsi asumi eristavaks tunnuseks võib pidada ajaloolist tööliste 

elamurajooni piki Sitsi tänavat. Kuigi osad lihttööliste majad on aastate jooksul hävinud, kulgeb 

üldine puitehitiste vöönd mööda Sitsi tänavat senini. Paraku on ainult üks töölismajadest 

renoveeritud. Taastamistöid raskendavad muinsuskaitse nõuded, mis tegevuse kulukamaks 

muudavad. Teisel pool Sitsi tänavat asuvad aga Nõukogude perioodil rajatud helesinistest 

paneelidest rajatud elamud, mis samuti tänaseni kasutuses. Lisaks puuvillavabrikuga 

seonduvatele hoonetele asub Sitsi asumis veel 1920. aastate keskel rajatud aedlinn, mis jääb 

Niidi, Lina ja Puuvilla tänavate piirkonda. Mööda Niidi tänavat jalutamine võib tekitada tunde, 

justkui oleks sattunud mõnda vaiksesse väikelinna aedlinna piirkonda. Sealsed elamud erinevad 

nii arhitektuuriliselt kui seisukorra poolest. Leidub nii renoveerituid väikeseid puitvillasid kui 

kokkuvarisemise äärel hooneid. Lisaks kirjeldatud eluhoonetele leidub Sitsi asumi kagupoolses 

ääres piki Paavli tänavat ka mitmeid laohooneid ja tööstusalasid (joonis 3). Sealt võib leida nii 

kasutatud riiete kauplusi kui autoremonditöökodasid. 
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Joonis 3. Vaade endisele Balti manufaktuurile ja praegusele detailplaneeringualale Paavli tänava 

poolsest küljest (vasakul) ja Sitsi tänava töölispiirkonna sisehoovi (autori fotod). 

 

RAHVASTIK: 1900. aastal töötas Balti puuvillavabrikus 175 töölist ja 13 ametnikku. 1903. 

aastal juba 1264 töölist ja 25 ametnikku. Ettevõtte tippajal enne Esimest maailmasõda ületas 

töötajate arv 2000 inimese piiri (Juske 2012). Paljud inimesed tulid maalt linna tööle ning 

1920ndatel oli Tallinnas korterelamute kriis. Töölised moodustasid seega enamuse kogu asumi 

elanikest. Viimastel aastatel on asumi elanike arv jäänud alla 4000 elaniku piiri. 

Rahvastikuregistri andmetel elas Sitsi asumis 2010. aastal 3874 elanikku, 2011. a. 3937 ja 2012. 

aastal 3905 elanikku. Asumi tänavatel liikudes võib jääda mulje, et tegu on täielikult vene keelt 

kõnelevate inimeste elualaga, sest eesti keele kuulmine on haruldus. Tänavapildis domineerivad 

enam noored ja keskealised mehed. Majandusliku seisukorra poolest domineerivad pigem alla 

Eesti keskmise teenivad inimesed. Sellele viitab näiteks majade kehv olukord ning vanade autode 

olemasolu hoovides ja tänavaäärtes. 

 

3.1.2 Planeeritav arendusala 

Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute 11,33 hektari suurune detailplaneeringu (edaspidi 

nimetatud ka Sitsi planeering) ala jääb täielikult Sitsi asumi piiridesse, asudes Kopli ning Sõle 

tänava vahelisel alal endise Balti Manufaktuuri hoonetekompleksi mälestiste kaitsevööndis. Kogu 

territoorium on piiratud kõrge telliskivimüüri või võrkaiaga ning hoonestatud lao- ja 

tootmishoonetega (joonis 4). Sissesõit Kopli tänavalt on piiratud tõkkepuuga. 

Territooriumisisesed sõiduteed on valdavalt asfalteeritud. Mitmel pool vedeleb nii ehitus- kui 

olmejäätmeid. Sissesõidutee ääres on paremal pool hekk, mille taga viljapuuaed ning vasakul 
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kõrged lehtpuud. Kõikide kruntide sihtotstarve oli enne planeeringu kehtestamist 100% ulatuses 

tootmismaa. 

 

 
Joonis 4. Planeeringuala paiknemine Sitsi asumis (autori joonis) (alusmaterjal: Maa-amet).  

 

Kopli tänav 35 krundil asub Balti puuvillavabriku põhihoone, mis jaguneb kaheks. Ühel pool on 

kunagine ketrusvabrik ja teisel pool kudumisvabrik, mis moodustab kokku üle 200 meetrit pika ja 

pea 50 meetrit laia hoone. Vabrik on ehitatud punastest tellistest ning selle muudavad eriliseks 

terviklikult säilinud uksed, aknad ja tornid (joonis 4). Lisaks on omapärane maasse ehitatud 

paekivist soklikorrus, kus jooksid tõenäoliselt jahutussüsteemi veekanalid. Nõukogude perioodil 

ehitati tehase külge mitmeid paneelplokkidest lisakorpusi, mis tehase üldilmet tänapäeval 

segavad (Nerman 2002). 
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Joonis 5. Telliskivimüüridega ümbritsetud endise Balti puuvillavabriku peahoone (autori foto). 

 

Kopli tn 35a krundil asub arhitektuurimälestiseks tunnistatud Balti Puuvillavabriku direktori 

historitsistlikus stiilis puitvilla. Maaüksuse keskosas asub tootmishoone katlamaja koos 

korstnaga, mille kõrval on kõrgepinge alajaam. Planeeringuala idaservas on tellistest laohoone ja 

lääneservas asub ristkülikukujulise põhiplaaniga kõrgepinge alajaam. Ala lõunaossa jääb 

ristkülikukujuline tiik, mida kasutati kompressorite jahutus- ja tuletõrje veevõtukohana ning mis 

kaotas oma vajalikkuse tehase likvideerimisel 2005. aasta sügisel. 

 

Detailplaneeringu kontaktala ulatub ka väljaspoole Sitsi asumi piire, olles hoonestuselt väga 

mitmekesine. Ligikaudu poole planeeringuala kontaktvööndi 220 ha suurusest pindalast 

hõlmavad elamud ja peaaegu 50 ha vaadeldavast alast on tööstusettevõtete ala. Alal leidub väga 

erinevatel ajajärkudel ehitatud hooneid. 19./20. sajandi vahetusest pärinev Sitsi tänava hoonestus, 

Pelgulinna rajatud hooned esimese vabariigi päevilt, stalinistlikust perioodist pärinev Erika 

tänava hoonestus, 1960. aastatest pärinev Pelguranna elurajoon ning 1970. aastatest pärinev Sõle 

tänava hoonestus. Piirkonna hoonestuse kõrgus on mitmekesine, ulatudes 1-korruselistest 

eramutest 16-korruselise tornmajani. Sõle, Sitsi, Kopli, Ristiku ja Kaera tänavaga piirnevas 

kvartalis paiknevad Sitsi tänava ääres muinsuskaitsealused endiste vabrikutööliste 2-korruselised 

kelpkatusega elamud, Sõle tänava ääres on kuni 9-korruselised hooned.  

 

Planeeringuala kontaktvööndis on neli lasteaeda, kaks kooli ja üks noortekeskus. Suuremaid 

kauplusi on kolm - Sõle Selver, Tööstuse ja Kopli tänava nurgal asuv Säästumarket ning Kopli 
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tänaval Angerja trammipeatuse vastas asuv Maksima. Kolm keskmise suurusega kauplust küll 

rahuldavad esmatarbekaupade kättesaadavuse, aga suuremateks ostudeks peab suunduma kas 

Kristiine (~3 kilomeetrit) või Viru keskusesse (~4 kilomeetrit). Hetkel on juba ka alustatud uue 

väikese Rimi rajamist Paavli ja Sõle tänava risti, kuid ehitus ei ole kulgenud plaanitud tempos. 

Praegu on probleeme teede ja parkimisalade kooskõlastustega. Kogu ala on hästi varustatud 

ühistranspordiga. Ala läbivad bussiliinid nr 3, 26, 26a, 32, 33, 40, 48,59 ja trammiliinid nr 1 ja 2 

ning trolliliin nr 9. Planeeringuala kontaktvöönd asub üheltpoolt miljööväärtuslike piirkondade 

(Kalamaja ja Pelgulinn) vahel ning on kiviviske kaugusel vanalinnast, seega omab väga suurt 

potentsiaali saada eriliseks ja omanäoliseks elu-, töö- ja puhkekeskkonnaks. 

 

3.2 Ülevaade arengudokumentidest 

3.2.1 Tallinna üldplaneering  

Tallinna üldplaneering sisaldab planeerimisalaseid põhiseisukohti ja põhijoonisena 

maakasutusplaani. Üldplaneeringu koostamisel on peamiseks eesmärgiks seatud soodsate 

eelduste loomine Tallinna igakülgseks sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks kultuuripärandit 

ja looduskeskkonda säästval viisil. Planeeringu eesmärk on soodustada põhjendatud ning 

üldistele huvidele orienteeritud maakasutuse suuniste ja kitsenduste kaudu linnaelanike jaoks 

tervisliku, turvalise ja nende sotsiaalsete vajaduste rahuldamist võimaldava elukeskkonna 

kujundamist. Rõhuasetus on kogu linna hõlmavatel või linna kui terviku arengut mõjutavatel 

valdkondadel ja struktuurielementidel, nagu uued või muutuvad hoonestusalad, liikluslahendus, 

sadamate, raudtee ja lennuvälja edasine areng, haljasmaade süsteem ning keskkonnakaitse. 

Tallinna üldplaneering on aluseks madalama astme üld- või teemaplaneeringute (linna 

väiksemaid osi hõlmavate) koostamisel olulisemates üksikküsimustes (TLA 2000). 

 

Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav maa-ala Sitsi asumis tööstusettevõtete alale, 

mis on mõeldud põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude alaks, kus võib paikneda 

teenindusettevõtteid ja asutusi. Uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. 

Detailplaneeringuga on aga ette nähtud maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri- ja elamumaaks 

ning ärihoonete ja korterelamute rajamine (TLA 2000). Seega sisaldas kehtestatud 
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detailplaneering Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Muutmise vajaduse põhjendus 

on punktide kaupa Sitsi detailplaneeringus välja toodud. 

 

Tallinna üldplaneeringus tuuakse välja ka kultuurimälestiste säilimise olulisus. Nimelt Balti 

manufaktuuri kui kultuurimälestise lähiümbruses tuleks püüa säilitada kinnistute struktuur, 

hoonete mahtude esialgne mastaap ja haljastuse rohkus. Kultuurimälestiste isemajandamise 

tagamiseks on vajalik säilitada tervikliku miljööga piirkond. Lisaks tuuakse Sitsi piirkonnaga 

seonduvalt üldplaneeringus välja hoonestatud alade sadevee kanalisatsiooni süsteemi täiendamise 

vajadus ning pikemas perspektiivis ka liikluse eemale suunamine kesklinnast Kopli kaudu. 

Samuti tuuakse ülplaneeringus välja piirkonnad, kus on puudus haljasaladest. Ühena nendest on 

mainitud ka Sõle-Karjamaa-Sitsi elamute piirkonda (TLA 2000). 

 

3.2.2 Kõrghoonete paiknemine Tallinnas teemaplaneering 

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ üks põhieesmärk on määrata kindlaks 

kõrghoonete paiknemise võimalikud asukohad Tallinnas ning nende püstitamise keelualad, 

arvestades vajadust võtta sihipärase kontrolli alla nii linnaruumiline areng üldiselt kui ka 

UNESCO maailmapärandi nimekirja arvatud vanalinna silueti vaadeldavus ja kõrguslik 

dominantsus. Kõrghoonete teemaplaneeringu teine põhieesmärk on kesklinna ja linnakeskuste 

tihendamisega püüda pidurdada valglinnastumist (Tallinn Linnavolikogu 2009). 

 

Teemaplaneering järgib üldjoontes Tallinna üldplaneeringut ning lähtub Tallinna 

üldplaneeringuga määratud keskusalade paiknemisest, kuid täpsustab seda 11 kõrghoonete 

piirkonna (Maakri, Sossi, Tondiraba, Endla, Kitseküla, Järvevana, Järve, Tondi, Sääse, Haabersti 

ja Sitsi) üldiste ehitustingimuste osas. Kõrghoonete piirkondade asukohavaliku aluseks on kolm 

põhikriteeriumit, milleks on arengupiirkonnad, magistraaltänavate ristmike piirkonnad, 

linnaosade- ja piirkondade keskused. Nimetatud 11 perspektiivset kõrghoonete piirkonda 

vastavad kõigile kolmele eelnimetatud põhikriteeriumile (Tallinn Linnavolikogu 2009). 

 

Sitsi piirkonda Kopli, Sõle, Paavli ja Sitsi tänava vahelisele alale võib rajada ühe saleda 

kõrghoone, maksimaalse kõrgusega kuni 210 meetrit. Tegu oleks maamärgiga, mis viitab Põhja-

Tallinna linnaosa uuele keskusele. Rajatav kõrghoone peab olema multifunktsionaalne, selle 
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brutopinnast valdava osa peavad moodustavad korterid. Ülejäänud piirkonda rajatavad hooned 

peavad jääma keskmisesse hoonestuskõrguse klassi. Kuna Sitsi kõrghoonete piirkond jääb 

tervenisti kultuurimälestiste kaitsevööndisse, sätestatakse kõrghoonete rajamise täpsed 

tingimused eraldi muinsuskaitse eritingimustega. Detailplaneeringu eskiisi staadiumis tuleb 

koostada kogu Sitsi kõrghoonete piirkonda hõlmav terviklahendus ning piirkonda rajatava 

kõrghoonete projekti saamiseks on soovitatav korraldada arhitektuurikonkurss (Tallinn 

Linnavolikogu 2009). Viimast on Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute 

detailplaneeringu kehtestamise näol ka tehtud. 

 

3.2.3 Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering 

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering koostamine algatati 2006. aastal et kehtivat Tallinna 

üldplaneeringut Põhja-Tallinna piirkonna osas täpsustada ning kaasajastada. Üldplaneeringu 

eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja 

territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. 

Planeeringus määratakse täiendavad võimalused elamute ehituseks garaažikomplekside ja 

kasutusest välja jäänud tööstusalade arvel, Kopli kaubajaama võimalikuks 

ümberstruktureerimiseks multifunktsionaalseks büroo- ja elamualaks, täiendavate miljööalade 

määramiseks ning sadamate arengusuundade ja perspektiivide väljatöötamiseks. 

Üldplaneeringuga tagatakse planeeringuala sidusus ümbritsevate aladega nii funktsionaalselt kui 

ka ühendusteede osas, koostatakse toimivad ja loogilised liiklusskeemid (TLA 2010).  

 

Üldplaneering on edaspidi aluseks Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi kasutamisele ning 

elukeskkonna kujundamisele. Hetkel koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringus 

nähakse Sitsi asumit võimaliku arengualana, millel on suur kasutamata potentsiaal (TLA 2010a). 

Üldplaneering on koostatud kahekümne aasta ajaperspektiivi silmas pidades, see tähendab, et 

võimalikke arenguid on visioneeritud aastani 2030. 

 

3.2.4 Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2007-2010 

Sitsi detailplaneeringu koostamise ajal kehtis vana Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2007-

2010. Arengukava koostamise ajendiks oli viimastel aastakümnetel aset leidnud kiire areng, mis 
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polnud avaliku sektori poolt kontrollitud ning lähtus eelkõige erasektori majanduslikest huvidest. 

Aregukavaga loodi visioon aastaks 2021, mille kohaselt Põhja-Tallinn on: atraktiivset ja 

tervislikku elukeskkonda pakkuv; haritust ja erinevaid õppimisvõimalusi soodustav; elanike 

sotsiaalset toimetulekut ning ühistegevust toetav; piirkondade ajaloolis-kultuurilist identiteeti 

väärtustav; elanike ettevõtlikkust, keskkonnasõbralike töökohtade loomist, ettevõtete 

konkurentsivõimet soosiv kodanikukeskne ja haldussuutlik linnaosa (Tallinna Linnavolikogu 

2007). 

 

Linnaosa arengu seisukohast on määratletud olulisemad objektid, mille hulgast leiab ka Sitsimäe 

arendamise vajaduse. Teisteks olulisemateks objektideks on Kopli liinide renoveerimine, 

Paljassaare puhkeala ja selle juurde kuuluva jahi- ning väikelaevade sadama arendamine, samuti 

rannaala arendamine Linnahallist kuni Katariina kaini ja Paljassaare linnukaitseala säilitamine. 

Põhja-Tallinna arengust lähtuvalt on tähtsaimaks lahendamist ootavaks kitsaskohaks Sitsimäe 

liiklussõlme rekonstrueerimine. Läbi nimetatud liiklussõlme liigub kogu Paljassaare piirkonda ja 

enamikku Kopli poolsaart teenindavast transpordist (Tallinna Linnavolikogu 2007). 

 

3.2.5 Põhja‐Tallinna linnaosa arengukava 2011‐2015 

Põhja‐Tallinna valitsus otsustas linnaosa arengu tasakaalustatuse ja kestlikkuse tagamiseks 

ajakohastada senist linnaosa arengukava aastateks 2007-2010, et määratleda linnaosa 

strateegilised suundumused ja luua alused lähiaastate tegevuste seostamiseks iga‐aastase 

eelarvega. Uues Põhja-Tallinna arengukavas aastateks 2011-2015 sõnastati linnaosa 

arenguvisioon aastani 2030, nüüdisajastati linnaosa arengumudelit, määratleti linnaosa arengu 

strateegilised eesmärgid ja seda seostatult Tallinna arengustrateegias ja Tallinna arengukavas 

toodud eesmärkidega. Ühtlasi sõnastati läbimurde suunad, arengukava elluviimisega seotud riskid 

ja nende maandamise võimalused eesmärkide realiseerimisel (Põhja-Tallinna valitsus 2011). 

 

Linnaosa arengukavas on välja toodud Põhja-Tallinnase planeeritud elamu- ja äripinnad. Nende 

hulgas ka Sitsi asumi Sitsimäe arenguala, kuhu on planeeritud elamupinda 173 373m
2
 ja äripinda 

63 417m
2
. Üldplaneeringus kajastatud uusarenduste realiseerimine ei saa tõenäoliselt teoks 

lähiajal, pigem on perspektiiv 10‐20 aastat, ning tõenäoline on nende valikuline ja etapiviisiline 

realiseerumine. Põhimõtteliselt saavad lisanduvad elanikud linnaossa tulla nii linnasisese, 
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riigisisese kui välisrände arvelt. Väljapakutud ja osaliselt heakskiidu saanud arendustegevused 

mõjutavad oluliselt ja mitmetahuliselt linnaosa elukeskkonda. Seejuures on lisaks linnapildi, 

liiklustihenduse‐ ja skeemide, avaliku taristu vajaduse suureulatuslikule mõjutamisele oluliseks 

aspektiks ka lisanduvate elanike viljeletav elulaad, nende töökohtade loomise võime ja vajadus 

(Põhja-Tallinna valitsus 2011). 

 

Lisaks tuuakse arengukavas välja vajadus realiseerida kavandatud magistraaltänavate arendused – 

eelkõige Kalamaja möödasõit – ning vastavalt arenduste valmimisele ehitada välja 

mitmetasandiline liiklussõlm Sitsi mäele koos raudteeviaduktiga ja ristmik Paldiski mnt ‐ Humala 

tänava ristumisalale. Veel nähakse ette pargi rajamist SõleKarjamaaSitsi tänavate 

elamupiirkonnas, seda eeldatavalt erasektori poolt aastaks 2015+. Samuti koertejalutusväljaku 

rajamist Koplisse raudtee-äärsesse piirkonda (SõleSitsi) juba käesoleval aastal (Põhja-Tallinna 

valitsus 2011). 

 

3.3 Planeerigu sisu ja menetluse käik 

Planeeritavate kinnistute omanik ja arendaja on Tolaram Gruppi kuuluv aktsiaselts Phoenix Land 

(endise nimega BALTEX 2000 AS), mille uus tegevusala on kinnisvara arendus. 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Planeeringu 

koostamise õigus on lepinguga üle antud K-Projekt Aktsiaseltsile ning planeeringu kehtestab 

Tallinna Linnavolikogu. 

 

Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 

korraldusega 13. juunil 2007. aastal. Planeeringulahenduse eesmärk lähtub maa-ala asukohast, 

võimaldades luua Kopli poolsaarele kaasaegne ja ka arhitektuurselt silmapaistev elu- ja ärirajoon. 

Planeering näeb ette 11,33 hektari suuruse tänaseni kasutuseta seisva endise Balti manufaktuuri 

tootmisala ümberjagamise 11 krundiks ja planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramise ühe 

kuni 60-korruselise elu- ja ärihoone, kahe kuni 6-korruselise elu- ja ärihoone, ühe 3-korruselise 

(sh katusekorrus) ärihoone, ühe 2-korruselise lasteaia ning viie kuni 9-korruselise korterelamu 

ehitamiseks. Ühtlasi sätestab detailplaneering olemasolevate muinsuskaitsealuste endise Balti 

Manufaktuuri hoonete rekonstrueerimise elu- ja ärihooneteks ning suures ulatuses olemasoleva 

haljastuse säilitamise ning uue haljastuse rajamise. 
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Alale on kavandatud mitmefunktsionaalne hoonestus. Kopli tänava poole on planeeritud 

kaubandus- ja meelelahutuskeskus, millega liitub kavandatud kõrghoone. Kinnistu keskele on 

planeeritud väljak, kus jäävad domineerima võrdväärselt nii olemasolev muinsuskaitsealune 

tehasehoone kui ka kavandatav kõrghoone. Kinnistu kaguossa on planeeritud korterelamute 

kvartal, mis on loogiliseks jätkuks Sõle tänava ääres paiknevatele elamutele ning kokkuvõttes 

kogu Pelguranna elurajoonile. Muinsuskaitsealusesse rekonstrueeritavasse tehasehoonesse on 

kavandatud peamiselt avarad, kõrgete lagedega luksuslikud korterid, esimesele korrusele aga 

teenindus- ja äripinnad, mis koos kavandatud väljaku ja kaubanduskeskusega loovad ühtse 

terviku (joonis 6). Olemasolev muinsuskaitsealune tehasehoone on kavandatud rekonstrueerida 

vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Nõukogudeaegsed juurdeehitused lammutatakse ja 

seetõttu tõuseb veelgi enam esile olemasolev suursugune hoonekehand. AS Phoenix landi 

juhatuse liikme Tarmo Tederi sõnul on Singapurist pärit omanike jaoks tootmishoone isegi 

tähtsam kui rajatav pilvelõhkuja, sest viimaseid on Tederi sõnul neil endil piisavalt, kuid sellist 

vanaaegset suursugust hoonet neil pole (Tallinna TV 2011). 

 

  

 Joonis 6. KOKO arhitektide nägemus Sitsi mäest (KOKO arhitektid 2006). 

 

Olemasoleva tehasehoone horisontaalsele mahule vastukaaluks on loodud 200 meetri kõrgune ja 

60-korruseline hoone. Tegemist on tähelepanuväärse linnaehitusliku elemendiga, mis mõjutab 

oluliselt Tallinna siluetti. Tallinna lahelt ja Pirita suunalt vaadates tekib kompositsioon, kus ühel 

pool vanalinna paiknevad Maakri kvartali tornid, teisel pool aga planeeritav kõrghoone. 

Detailplaneeringu menetluse käigus ja ka kõrghoonete teemaplaneeringu käigus on leitud, et 

kavandatud hoone ei jää vanalinna vaatesektoritesse ega -koridoridesse ning ei riku Tallinna 
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siluetti. Kavandatav keskus sarnaneb kõige enam Viru keskusega, kus paiknevad erinevad 

keskmise suurusega kaubanduspinnad, kohvikud, restoranid. 

 

Olemasoleva tehasehoone ja kavandatud kõrghoone kõrval on kolmandaks oluliseks elemendiks 

planeeritud väljak, moodustades linnaehitusliku terviku. Väljakul on oluline roll keskuse 

kujunemisel – väljak on mõeldud ainult jalakäijatele, olles oluline rekreatsiooniala. Suvel saab 

seal avada näiteks tänavakohvikud, tänavakorvpalli platsid jne, talvel saab sinna rajada liuvälja. 

Väljakut kolmest küljest piiravate hoonete esimesel korrusel hakkavad planeeringu kohaselt 

asuma teenindusfunktsiooniga äripinnad. Parkimine on lahendatud hoonete mahus enamasti maa-

alusel korrusel. Vastavalt Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014 peab 

planeeringualale ette nägema vähemalt 2141 parkimiskohta. Planeeringualale on kokku 

kavandatud 2298 parkimiskohta, mis vastab kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava 

(2006-2014) parkimisnormatiivile. 

 

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 16. juunil 2007. Teade 

eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 

15. augustil 2007. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 

Põhja-Tallinna Valitsuses avalik arutelu 22. augustil 2007. Pärast kooskõlastamisi erinevate 

asutustega võeti detailplaneering vastu 29. aprilli 2009 Tallinna Linnavalitsusepoolt vastu. Teade 

detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 5. mail 2009. Teade avaliku 

väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 14. mail 2009. Detailplaneering oli 

avalikul väljapanekul 25. maist kuni 8. juunini 2009. Avaliku väljapaneku kestel esitas 

detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväited ja ettepanekuid Paavli Kinnisvara OÜ esindaja. 

Tallinna Linnaplaneermise Amet vastas ettepanekutele kirjaga. 2. juulil 2009 toimus Kopli tn 35, 

35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu avaliku väljapaneku ajal 

esitatud kirjalike pöördumiste lahendamiseks. Arutelul tutvustas projekteerija 

detailplaneeringusse viidud täiendusi. 14. Septembril 2009 edastati planeering Harju 

maavanemale heakskiidu saamiseks. Maavanem kiitis planeeringu heaks 28. Septembril 2009. 

Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneering kehtestati 25. märtsil 2010. aastal. 

Reaalsus aga senini tegudeni jõutud ei ole. Arenduse realiseerumist on raskendanud vahepealne 

majandussurutis ning samas ongi projekti iseloom pikemaajalisem, millele viitas ka krunte omava 

AS Phoenix Land juhatuse liige Tarvi Teder Linnaruumi saates Tallinna TV-le (2011). 
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3.4 Arenduse mõjud elanikele 

Käesoleva uurimistöö raames läbiviidud fookusgrupi liikmed olid planeeritavast arendusest 

teadlikud. Infot olid nad saanud trükimeedia, televisooni ja interneti vahendusel. Ajakirjanduses 

tekitas furoori eelkõige Tallina kõrgeima hoone planeerimine. Seega teadsid inimesed laias 

laastus suhteliselt hästi, mida planeeringualale kavandatakse ning millises staadiumis menetluse 

protsess on. Lugedes ette planeeringuga kavandatavad hooned, tekitas inimestes positiivset 

üllatust lasteaia kavadamine. Siit võib järeldada, et meedias keskenduti eelkõige suuremahuliste 

protsesside tutvustamisele ning lasteaed kahvatus selle nimistus ja ei jäänud inimeste kõrvu. 

Näidates inimestele konkreetseid detailplaneeringu piire, tekkis samuti mõningane imestus, et 

Paavli tänava poolsed laohooned ning juba ehitustöös olev Rimi krunt antud planeeringu piiresse 

ei kuulu. 

 

Selgitamaks välja inimeste suhtumist antud planeeringusse, tuli välja ka rahuolu valitseva 

hetkeolukorraga piirkonnas. Esmalt vääris positiivse poole pealt märkimist asukoht. Tegu on 

kesklinnalähedase tasuta parkimise alaga, kus meri on kahel suunal väga lähedal. Viimastel 

aastatel on oluliselt arendatud Stroomi ranna piirkonda, mis on kujunenud oluliseks puhkealaks 

eelkõige Põhja-Tallinna kui ka muude linnaosade elanikele. Samuti on lähiaastatel justkui tuhast 

tõusnud Pikakari rand, mille heakord üha paraneb ning üha enam inimesi leiab sinna tee. Asukoht 

ei tähenda aga midagi, kui puuduvad head ühendused teiste oluliste sihtpunktidega. Siinkohal on 

Sitsi asum jällegi suhteliselt heas seisus kuna ühistranspordi seisukohalt läbivad seda nii buss, 

tramm kui troll. Sõidugraafik on tihe ning hõlmab suurema osa ööpäevast. Lisaks 

ühistranspordile on piirkond viimastel aastatel oluliselt arenenud ka jalgratturitele ja rulatajatele 

positiivses suunas. Kergliiklusteed kulgevad mööda huvitavaid piirkondi ning ühendavad 

omavahel olulisi sõlpunkte. Kolmanda punktina tuli intervjuust välja rahulolu üldise heakorraga. 

Teed ja tänavad hoitakse puhtad ja korras ning tekkiv prügi koristatakse kiiresti. Ühe 

intervjueeritava sõnul on piirkonna heakorda oluliselt paremaks muutnud ka Kajaka turu ning 

Sitsi marketi sulgemine. Samuti toodi välja, et ka tänavate seisukord oleks justkui Kopli 

piirkonnas parem kui mujal. Seega on hea liigelda ka autoga, kuna puuduvad suured ummikud ja 

takistused. Lisaks toodi positiivsena välja ka piirkonna arhitektuuriline mitmekesisus, ulatudes 

väikestes eramajadest suurte kolossaalsete tööstushooneteni, mis küll alati ei pruugi aga silmale 
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kõige ilusamad olla. Intervjueeritavad on õnnelikud, et sinna Nõukogude ajal suurt 

paneelelamurajooni ei planeeritud, kuna nüüd on piirkonnal paremad arenguvõimalused. 

 

Negatiivse poole pealt tuli välja inimeste rahulolematus tänavatel liikuva kontingendiga, kus 

leidub sageli alkoholijoobes või narkouimas inimesi. See vähendab elanike turvatunnet, eelkõige 

just naisvastajate puhul. Mehed seda niivõrd ei rõhutanud. Antud hetkel valmistab enim 

probleeme ostuvõimaluste vähesus. Läheduses puudub suur kaubanduskeskus, kust oleks 

võimalik kõik esmavajalik kätte saada. Seepärast tuleb külastada kas Kristiine, Viru või mõnda 

muud keskust. Üks vastaja tõi välja ka vähese haljastuse teatud piirkondades, mistõttu pole 

tänavatel liikudes kuulda linnulaulu. Küsimusele, kas muukeelne elanikkond häirib neid, vastati 

eitavalt. Oldi seisukohal, et nad pigem rikastavad linnapilti ning senised kokkupuuted 

muukeelsetega pargi- ja puhkealadel on olnud valdavalt positiivsed. 

 

Seega planeeritav arendus muudaks intervjueeritavate sõnul olemasoleva olukorra paremaks. 

Vastajad hindasid planeeringu teostumise mõjusid eelkõige isiklikust vaatevinklist lähtuvalt, 

mistõttu jäi suuresti kõlama nende praeguse kinnisvara hinna kasv, juhul kui planeering 

kavandatud mahus kunagi peaks realiseeruma. Samuti hinnati väga rajatava pargi ja väljaku 

tähtsust, kuna seni on suhteliselt vähe valikuid, kuhu lähiümbruses jalutama minna. Loomulikult 

lahendaks keskuse rajamine senised ostuprobleemid ning kõik vajalik oleks võimalik kodu 

lähedalt kätte saada. Kaubanduskeskus meelitaks kohale kliente ka muudest linnaosadest. Lisaks 

kaubandusele suureneks ka vaba-aja teenuste (söögikohad, meelelahutus) osakaal. Kogu selle 

arenduse tulemusena muutuks elukeskkond turvalisemaks ja silmale esteetilisemaks. Samuti 

arvasid intervjueeritavad, et planeeringu realiseerumisega oleksid asotsiaalsete kalduvustega 

inimesed sunnitud liikuma soodsamatele äärealadele arendusest kaugemale ning piirkond 

muutuks turvalisemaks.  

Intervjueeritavad tõid veel välja, et arendusest ja eeskätt just planeeritud kõrghoonest kujuneks 

justkui omaette maamärk, mille järgi orienteerutakse ning mis paigale kuulsust toob. See 

meelitaks võib olla lisaks jõukamatele kohalike elanikele ligi ka välisinvestoreid, kes omakorda 

ümbritsevatesse aladesse investeerima hakkaksid ning lisaks detailplaneeringu alusele pinnale 

areneks lähipiirkond tervikuna. Kõrghoone kui sellise vastu polnud osalejatel midagi halba ette 

heita, pigem näidati just oma poolehoidu pilvelõhkujate suhtes. Kuna ehituslikult on tegu 

suhteliselt saleda hoonega, ei varja ega varjuta see ka oluliselt ümbritsevat piirkonda. Lisaks 



24 

 

maniti, et planeeringu teostumisel toimuks n.ö läbimurre Kopli tänavalt Sõle tänavale, kuna täna 

on nende tänavate vaheline piirkond täis erinevaid laohooneid ja tööstusalasid ning puudub n.ö 

kergliikleja sõbralik võimalus pääseda otse Kopli tänavalt Sõle tänavale ja sealt edasi Stroomi 

randa. Hetkel sumbub Paavli tänav enne Sõle tänavani jõudmist kusagile tühjusesse. 

 

Arenduse realiseerumisega ei kaasne aga ainult positiivsed mõjud, vaid see toob endaga kaasa nii 

mõndagi negatiivset. Arendusega kaasnev kinnisvara hindade tõus, muudab elu kibedaks neil 

inimestel, kes peavad kuus hakkama saama miinimumpalga või sellest väiksema summaga. 

Maksejõuetud inimesed on sunnitud otsima endale sobivamaid elukohti ning osade vastajate 

arvates võivad nendeks piirkondadeks kujuneda Lasnamäe, Mustamäe ja Maardu, kus 

getostumise protsess seeläbi veelgi kiireneks. Lisaks kinnisvarahindade tõusule suureneks 

elanikearvu kasvu tõttu ka piirkonna liikluskoormus. 

 

Uurides inimestelt nende meelsust elada samas piirkonnas ka 10 aasta pärast, oldi küllaltki 

positiivsed. Tallinna siseselt pakuti sobivate elupiirkondadena välja veel Kesklinn, Kristiine, 

Pirita vanem osa ja Kalamaja ning teise äärmusena nähti täielikult maapiirkonda elama kolimist. 

Viimased aastad on näidanud, et juba üksikud arendused piirkonnas (Kama-house’i söögikoht, 

Lennusadam, Kultuurikilomeeter) muudavad sealset elukeskonda atraktiivsemaks ka teiste 

linnakodanike silmis. Osalenud tõdesid, et muutused ja linnaruumilised protsessid toimuvad, kuid 

üsnagi aeglases tempos. Kui intervjueeritavad võrdlesid 10 aasta tagust aega ja tänast päeva on 

muutused hästi märgata. Ühe vastanu sõnul oli toona juba Balti jaama tagune tume ja kahtlane 

koht, kuid nüüd on see piir nihkunud juba Kalamajast edasi ning on just hetkel jõunud Karjamaa 

ja Sitsis asumi piirkonda. Seega atraktiivse linnakeskkonna piir nihkub samm-sammult üha 

kaugemale kesklinnast ja lähemale merele. Selle piiri nihkumist põhjustab eelkõige Kalamajas 

pakutava kinnisvara vähesus ning kõrged hinnad.  

 

Intervjueeritavad leidsid, et planeeringu kontaktvööndi alal on suur tulevik, kuna seal valdavad 

suured praktiliselt kasutuseta tööstusalad, millel on suur arengupotentsiaal. Edasise 10 aasta 

suhtes aga nii lennukad ei oldud ning pigem arvati, et muutused saavad toimuma üksikute 

väikesemamahuliste arenduste näol ning kavandatud detailplaneeringu teostumine täismahus 

lähema dekaadi jooksul on vähetõenäoline ning selle realiseerumine jääb kaugemasse tulevikku. 
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4. Arutelu 

Põhja‐Tallinna linnaosa on Eesti pealinna viimasel kahel kümnendil kõige põhjalikumalt 

muutunud linnaosa. Kui algselt said ümberkorraldused impulsse ennekõike erasektori 

majandushuvidest, siis aasta‐aastalt on avaliku sektori koordineeriv ja erinevaid huve 

tasakaalustav roll arengu kavandamisel suurenenud. Kopli piirkonna kujunemist on see-eest 

oluliselt mõjutanud seal tegutsenud suurettevõtted, mille juurde tekkisid esialgu eraldiseisvad 

asumid, mis hiljem ühtseks linnaosaks sulandusid. Üheks selliseks on ka Balti Manufaktuuri 

ümber tekkinud Sitsi asum, mille tuleviku üheks määravaimaks teguriks on kehtestatud Kopli tn 

35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneeringu realiseerumise küsimus. 

 

Uuritavas piirkonnas toimuvaid muutusi võib lahterdada nii gentrifikatsiooni, tööstusalade 

regeneratsiooni kui lipulaeva arenduste nimetuse alla. Konkreetsel planeeringualal küll 

gentrifikatsioonile omast inimeste vahetumist ei toimu (Levine 2004) vaid ainult füüsiline 

regeneratsioon ning uute inimeste sisserääne. Sellest hoolimata tõstab arendus kontaktvööndis 

olevate eluasemete väärtust ja mainet ning seal toimuvat võib ka kitsamas tähenduses 

gentrifikatsiooni alla lahterdada. Samas on planeeringu teostumise näol tegu otseselt ka vanade 

tööstusalade uuenemisega, kus endisele puuvillavabrikule antakse elamu- ja ärifunktsioon. 

Planeeringuga ettenähtud kuni 210 meetri kõrguse pilvelõhkuja lisamine kinnitab veelgi enam 

antud arenduse kui lipulaeva projekti kontseptsiooni, mille käigus rajatakse visuaalselt atraktiivne 

maamärk, mis käitub ümbritseva piirkonna arengu katalüsaatorina (Doucet et al 2011, Temelova 

2007). 

 

Kogu detailplaneeringu menetluse protsessi üllatavaks tunnuseks on avalikkuse vähene huvi ja 

vastupanu planeeringu teostumisele. Terve menetluse käigus laekus ainult ühelt isikult kirjalik 

ettepanek planeeringu täiendamiseks. Luues paralleele võib antud olukorda kõrvutada Doucet’ ja 

kolleegide (2011) poolt välja öeldud seisukohaga, et suuremahulised linnaarendusprojektid 

(lipulaevad) ei pälvi enamasti palju vastuseisu. Valdavalt on see põhjendatav sellega, et projektid 

on juhitud ka avaliku sektori poolt, kuid Sitsi planeerigu puhul see ei kehti. Madalat avalikkuse 

huvi võib põhjendada sellega, et vahetult piirnevate kinnistutel elab vähe inimesi ja need, kes 

elavad on valdavalt vene keelt kõnelevad, mistõttu ei ole suure tõenäosusega nendeni ka vajalik 

info jõudnud. Vene keelt kõnelev elanikkond naljalt Postimehes ilmuvaid väikeseid planeeringu 

algatamise ja avalikustamise teateid loeb. 
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Viies läbi fookusgrupi intervjuud tuli mitmete valdkondade juures kaudselt välja, et linnaliste 

piirkondade areng sõltub paljuski ka sellest, milline erakond parasjagu võimul on ning millised 

prioriteedid enesele seadnud on. Näiteks Põhja-Tallinna viimaste aastate positiivsete arengute 

taga seisab suuresti linnajuhtimises ülekaalu omav Keskerakond, kes näeb sealseid elanikke kui 

oma potentsiaalseid valijaid, kelle elukeskkonda tuleb parandada. Intervjuu jooksul käidi välja 

seisukoht, et juhul kui võimupartei Tallinnas peaks mingi ootamatuse läbi järgmistel kohalike 

omavalitsuste valimistel vahetuma, kaasneksid sellega ka väikene tagasilöök Põhja-Tallinna 

arengus. 

 

Hinnates uurimistöös kasutatud metoodikat peab tõdema, et fookusgruppi kuulujad esindasid 

selgelt ainult ühte kindlat segmenti ning muukeelsete, vanemaealiste ja noorte ning vaesema 

elanikkonna hääl jäi praegu täielikult kuulmata. Seega on arenduse mõjude all väga vähe 

kajastatud nõrgema sotsiaalse positsiooniga elanikkonna arvamusi. Juhul kui aga siinkohal 

eeldada, et Doucet ja teiste uurimuse (2011) tulemust saab laiendada ka muudele lipulaeva 

arendustele, siis ei tohiks vaesema kontingendi arvamus muust elanikkonnast oluliselt erineda. 

 

Lähtuvalt läbiviidud analüüsist teen järgmised ettepanekud edasise linnaarengu paremaks 

kujundamiseks: 

- Järgnevate Põhja-Tallinna detailplaneeringute kaasamise juures tuleb senisest enam 

arvestada muukeelse elanikkonnaga, kes moodustavad linnaosa elanikest ligi 50%. 

Vastasel korral pool elanikkonnast lihtsalt ei tea, milliseid muutusi piirkonda 

kavandatakse. 

- Suurendada kohaliku omavalitsuse rolli linnaruumiliste protsesside juhtimisel. Kohalik 

omavalitsus peaks enam soodustama ja suunama soovitud arendusi piirkonnas, mitte 

ootama hulljulge erainvestori saabumist, kelle huvid ei pruugi linna omadega kattuda. 

Juhul kui taoline välisinvestor siiski saabub, tuleks temaga enam koostööd teha, et 

rohkem osapooli arendusest kasu saaks. 

- Kalamaja ja n.ö päris Kopli vaheliste piirkondade (Sitsi ja Karjamaa) elanikud võiksid 

luua oma seltsi, mille üheks eesmärgiks oleks ka toimvate arendustega kursis olemine 

ning seisukoha võtmine. Selge on see, et hoolimata käsitletud arenduse mitte-teostumisest 

on antud piirkond lähiaastatel üha kiiremini arenev ja muutuv, kuna tegu on kesklinna 

lähedaseima seni arendamata piirkonnaga, millel on suur arengupotentsiaal. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli anda ülevaade Sitsi asumi kujunemisest Põhja-Tallinnas, selle 

hetkeolukorrast ja tulevikusuundumustest seoses kehtestatud detailplaneeringu realiseerumisega 

ning hinnata võimalikke mõjusid planeeringu kontaktalas elavate inimeste hulgas. Selleks loeti ja 

analüüsiti olemasolevaid arengudokumente ning viidi läbi vaatlus ja fookusgrupi intervjuu. 

 

Uurimisalasse jääva Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneering algatati 

Tallinna linnavalitsuse korraldusega 2007. aasta suvel ning see kehtestati 25. märtsil 2010. aastal. 

Planeering näeb ette endise Balti manufaktuuri aluse maa sihtotstarbe muutmise elamu- ja 

ärimaaks ning planeeringu realiseerumisel taastakse vabriku peahoone ning rajatakse muuhulgas 

ka kuni 210 meetri kõrgune pilvelõhkuja. 

 

Uurimuses osalenud elanikud oli planeeritavatest muutustest teadlikud peamiselt tänu 

trükimeediale. Elanike suhtumine kavandatavasse planeeringusse oli ülekaalukalt positiivne. 

Toodi välja, et planeeringu teostamine tõstaks nende kinnisvara väärtust, neil avaneks võimalus 

teha kodu lähedalt sisseoste, suureneksid vaba aja veetmise võimalused ning piirkond muutuks 

tervikuna esteetilisemaks ning uutele elanikele atraktiivsemaks. Arenduse teostumine ei 

vähendaks inimeste soovi piirkonnas edasi elada. 

 

Arenduse realiseerumisel kujuneks Sitsi mäele endise puuvillavabriku alale Põhja-Tallinna 

keskus, mis meelitaks kohale inimesi kogu linnaosast ning muudestki piirkondadest. Arendus 

toimiks katalüsaatorina ümbritsevatele aladele ning see aitaks kiiremini parandada Põhja-Tallinna 

kuvandit ja mainet. Seda, kas taoline kehtestatud planeering sellisel kujul ka kunagi reaalsuseks 

saab, näitab aeg. 
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https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=106913
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/g6456s52322
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Lisa 1. 

Detailplaneeringuala ja selle kontaktvöönd 

 
Uurimisala ja selle kontaktvööndi paiknemine Tallinnas (kohandatud Situatsiooniskeemi järgi).  

 


