
1. Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021 täitmine, seire ja ajakohastamine; 
2. Luua toimiv, autoriteetne ja piisava rahastusega asutus või nõukoda, kuhu kaasatakse kõik olulised 

vanalinna elu mõjutajad ning mis on võimeline analüüsima ja oma autoriteediga suunama vanalinna kui 
meie peamise turismimootori arengut; 

3. Luua tasustatud töökoht või töökohad töötajatele, kes on võimelised analüüsima vanalinna arengut ja 
tegema ettepanekuid vanalinna arenguks eesmärgiga muuta meie vanalinn üheks paremaks UNESCO 
maailmapärandi nimekirjas olevaks vanalinnaks, tagada rahastus vajalike muutuste läbiviimiseks 
vanalinnas;  

4. Algatada arutelu ja kaaluda vanalinna muinsuskaitseala piirides omaette haldusüksuse loomise 
mõistlikkust; 

5. Hajutada vanalinna hooajalist kasutuskoormust ja mitte lubada vanalinna füüsilise taluvuspiiri 
ületamist; 

6. Vähendada massiürituste korraldamist Raekoja platsil ja mujal vanalinnas; 
7. Soodustada mitmekesist elukeskkonda, muuhulgas vanalinnast mitte välja viia haridus-, kultuuri- ja 

riigiasutusi; 
8. Kaasata elanikke rohkem otsustusprotsessi; 
9. Algatada arutelu ja kaaluda vanalinna elanike kaasosalusega sihtasutuse asutamist, mis haldab kohaliku 

omavalitsuse omanduses olevat vanalinna kinnisvara ning korraldab ja koordineerib meelelahutust 
vanalinnas (vastav väliskogemus on olemas); 

10. Anda Vanalinna Seltsile (VS) asumisiseselt üle teatud haldusülesanded koos vastava rahastusega; 
11. Toetada igal aastal vanalinna hoovides erinevaid elanike tegevusi (avatud hoovid, hoovikohvikud jne); 
12. Anda VS-le vanalinna territooriumil tasuta kasutusse sobivad seltsiruumid; 
13. Anda VS-le iseseisvaks otsustamiseks iga-aastane rahastus; 
14. Lõpetada linnaosade valitsuste kohustus tulu teenida; 
15. Muuta linnaosade valduses olevate ruumide üürileandmise põhimõtteid, sealhulgas suurendada 

hariduse, kultuuri ja sotsiaaltöö otstarbel üürileantavat pinda ning seada tingimused üürileantavate 
pindade kasutamisel (näiteks mitte lubada pindadel öist alkoholimüüki, nõuda ruumide päevast kasutust 
jne); 

16. Suurendada mälestiste restaureerimise-, nõustamise- ja kasutusmuudatuse rahastamist; 
17. Koostöös Kredexiga töötada välja konkreetselt vanalinna majade energiatõhustamiseks mõeldud 

toetusprojekt (praegused projektid ei sobi, sest vanalinnas pole võimalik majade välisseinu soojustada, 
mistõttu ei saa saavutada suure toetusulatusega projektide jaoks vajalikku energiatõhususe muutuse 
eesmärki); 

18. Kaaluda Sõpruse kinomaja taastamist/restaureerimist algupäraseks kahe saaliga kinoks; 
19.  Hoiduda vanalinna eluruumide muutmisest äriruumideks;  
20. Mõistlikult piirata külaliskorterite arvu; 
21. Soodustada eluruumide kasutamist püsielanike poolt;  
22. Luua võimekus mürarikkumistele reageerimiseks (MÜRPO) praeguste korrakaitseorganite (politsei ja 

kohalik omavalitsus) koosseisus koos vastava väljaõppe ja varustusega. MÜRPO patrullib kriitilistel 

aegadel ja kriitilistes kohtades ning hoiab mürarikkumised omal initsiatiivil kontrolli all; 

23. Tagada kord taksonduses; 
24. Vähendada ja hajutada öisel ajal alkoholimüüki kohapeal tarbimiseks vanalinnas ajalise piirangu või 

sisseseatava loamenetluse abil; 
25. Kehtestada müranormid vanalinna tänavatel-väljakutel toimuvatele üritustele;  
26. Korrastada velotaksode tegevus, kuid samas mitte lubada neid jalakäijate alale; 
27. Säilitada vanalinna jalakäijate ala praeguses suuruses ja muuta praegusest jalakäijate alast väljajäävad 

tänavad nn jagatud ruumiks; 
28. Ehitada lõpuni vanalinna ümbritsev kergliiklustee; 
29. Välja ehitada turvaline ja mugav kergliiklustee vanalinnaga külgnevate tõmbekeskustega (Telliskivi 

kvartal, Kultuurikatel, Admiraliteedi bassein, Rotermanni kvartal, Kassisaba asum jne);  
30. Taasühendada Skoone bastion vanalinna tuumikalaga;  
31. Ehitada vanalinna parkide ja Skoone bastioni baasil ühtne tervise- ja spordiala kesklinna koolide 

õpilaste ja elanike tarvis;  
32. Ehitada välja avalik supluskoht vanalinna läheduses (näiteks Kalarannas) või Skoone bastionil; 
33. Ehitada välja multifunktsionaalne (jää tegemise võimalusega) spordiväljak Snelli pargis, kus muuhulgas 

on võimalik tasuta mängida jäähokit ja harrastada teisi jääspordialasid; 
34. Anda vanalinna kõigile püsielanikele, kes elavad jalakäijate alal, oma kodule ööpäevaringne sõidukiga 

(sealhulgas taksoga) juurdepääs koos õigusega parkida kuni 15 minutit; 
35. Korraldada mõistlikum juurdepääs kauba ja külaliste veoks vanalinnas asuvatele äripindadele, 

sealhulgas eriloaga taksodele; 



 
36. Ümbritseda vanalinn ja selle jalakäijate ala liikluskaameratega, mis fikseerivad lubamatud sissesõidud 

ning mille alusel saab rikkujaid vastutusele võtta; 
37. Tagada vanalinna püsielanike lastele lasteaia- ja koolikoht vanalinnas; 
38. Ehitada laste mänguväljak Harju tänava haljasalale ja suvine minispordiväljak Harju tänava talvise 

liuvälja kohale; 
39. Ehitada täiendav koerte jalutusala vanalinnaga külgnevale haljasalale; 
40. Rohkem prügikaste vanalinna avalikku ruumi. 

 
 


