
KESKERAKONNA TEGEVUSKAVA TALLINNAS

Eesti Keskerakonnal on Tallinnas tugev ja professionaalne meeskond. Meil on  
pikaajaline kogemus linna juhtimisel. Me teame, millised on tallinlaste ootused  
linna arenguks. Vaatame koos linlastega üheskoos tulevikku. Teame kuidas ja  
mida arendada ning millisel moel seda teha. 

Valimiste eel annavad erakonnad tuhandeid lubadusi. Meie koostasime alljärgneva 
181 punktilise tööplaani ning oleme sajaprotsendiliselt valmis seda ellu viima.

Meie eesmärk on, et Tallinnas oleks kõigil hea elada. Nii noortel kui ka eakatel, nii 
eestlastel, venelastel kui ka teiste rahvuste esindajatel. Me töötame kõigi linlaste  
huvides. Tallinlased on  linna arenguga rahul. Me jätkame oma poliitilisi suundi. 
Tasuta ühistransport, munitsipaalehitus ja pensionilisa peavad säilima. 

Tallinnale on oluline stabiilse arengu ja kindla juhtimise jätkumine. Keskerakond on 
Eesti Vabariigi pealinna edukalt arendanud.  Hea koostöö peaminister Jüri Ratase 
valitsusega toetab arengu stabiilsust. Meie ühiseks eesmärgiks on Tallinna ja kogu 
Eesti areng, majanduse kasv, uute töökohtade loomine, palkade ja pensionide jätkuv 
tõus.

Linna arengu, stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse tagavad järgmise nelja aasta jooksul 
ellu viidav konkreetne tegevuskava.

Vali Keskerakond!
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Eesti Vabariigi 100. juubeliks tõstame eakate pensionilisa 100 eurole.  
Hakkame seda välja maksma sünnipäevale eelneval kuul. 

Viime ellu puuetega inimestele suunatud Tallinna ligipääsetavuse  
programmi ja tegevuskava ning arendame edasi Tallinna Iru Hooldekodu.

Ravijärjekordade vähendamiseks südamearstide juurde Tallinna 
haiglates suuname sinna täiendavaid rahalisi vahendeid. Täiendava 
riigipoolse lisarahastusega vähenevad ravijärjekorrad märgatavalt.

Tagame igale lapsele tasuta huviringi enda kooli juures. 

Ehitame Tallinnasse 100 uut laste mänguväljakut ja teeme korda olemasolevad.

Suurendame eesti keele õppe mahtu venekeelsetes lasteaedades.

Jätkame haridusasutustes tasuta koolitoidu pakkumist.  
Hakkame seda tegema ka lasteaedades.

Me ei luba kaotada Tallinnas tasuta ühistransporti. 
Ei ühistranspordi erastamisele. 

Avame linna merele. Avatud mere äär inimestele. Selleks ehitame Euroopa 
kõige kaunima rannapromenaadi Piritalt Haaberstini. Toetame rahvusvahelise 
Tallinna maratoni korraldamist, mille trass kulgeks mereäärsel promenaadil.

ÜLE-LINNALINE TEGEVUSKAVA

Tagame Tallinna linna asutustes heal tasemel teeninduse lisaks eesti ka vene ja 
inglise keeles.

Toetame innovatsiooni ning nutikate lahenduste kasutusele võtmist linna  
elukeskkonna parendamiseks. Tallinn väärib Euroopa innovatsioonipealinna tiitlit.

Jätkame pealinna elanikele vajaliku informatsiooni edastamist.  
Säilitame linnameedia kanalid: Tallinna Televisioon, linna ja linnaosade ajalehed.

Toetame Tallinnas toimuvate suurte rahvaspordiürituste korraldamist.
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Jätkame munitsipaalelamute ehitust, vähendamaks eluaset ootavate perede järjekordi. 

Jätkame lasteaedade ja koolide renoveerimist, kuni kõik pealinna lasteaiad ja koolid on 
saanud kaasaegsed õppehooned. Jätkame lasteaedade välisvalgustuse parendamise 
projektiga.

Renoveerime Linnahalli koostöös riigiga. Rekonstrueerime legendaarse kontserdisaali 
ning rajame Linnahalli Põhjamaade parima konverentsikeskuse, mis ergutab majandus-
kasvu ja loob töökohti.

Ehitame valmis Tallinna Haigla.

Algatame parkimismajade ehitamise programmi parkimisprobleemide lahendamiseks 
koostöös erasektoriga. 

Laiendame Nõmmelt alguse saanud rohelist mõtteviisi propageerivat 100 puu istuta-
mise traditsiooni kõikidesse linnaosadesse. 

Laste- ja noorte lillepeo traditsiooni juurutamine. Laieneme Pirita teele ja Paldiski 
maanteele. 

Laiendame linnaaedade projekti.

Võtame Põhja-Tallinna linnaosa eeskujul tööle pargivahid terves linnas. 

Investeerime senisest kaks korda enam raha linnaosade heakorrale.

Pöörame erilist tähelepanu Tallinna Vanalinna kaitsele ning miljööväärtuslike alade 
terviklikkuse säilimisele. 

Peatänava projektiga muudame linnasüdame kaasaegseks. Tallinn saab Pärnu maan-
teele uue Peatänava Vabaduse väljakust kuni Hobujaamani. Peamiselt jalakäijatele ja 
ühistranspordile mõeldud tänav ühendab renoveeritud Tammsaare pargi Vanalinnaga. 

Arendame Tallinna jalgrattateede võrgustiku konkurentsivõimeliseks teiste Põhja-
maade pealinnadega. Rattaga liikumine peab olema mugav ja turvaline. Koolide ja 
linnaasutuste juurde rajame jalgrattaparklad. Avame uusi jalgrataste rendikohti.

Alustame Tallinna väikese ringtee, mis ühendab Suur-Sõjamäe tänava Viljandi  
maanteega ehitust koostöös riigiga. 

Investeerime vähemalt 30 miljonit eurot igal aastal linnaeelarvest teede ja tänavate 
parendamiseks. 

Ehitame valmis intelligentse Reidi tee koos rannapromenaadi ja kergliiklusteedega. 
Vähendamaks liikluskoormust kesklinnas ja saavutamaks paremat elukeskkonda. 
Rekonstrueerime Haabersti ristmiku ja Gonsiori tänava ning paljud teised olulised 
liiklussõlmed. Jätkame ühissõiduki radade loomist ja ühistranspordi, jalakäijate ning 
jalgratturite selget eelistamist linnaliikluses.

Suurendame ressursse Tallinna tänavate puhastamiseks ja pesemiseks puhtama 
linnakeskkonna nimel.
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TEGEVUSKAVA LINNAOSADE JAOTUSES:

Haabersti

• Rekonstrueerime Haabersti ringristmiku.
• Rajame täiendava ühistranspordi raja Haaberstist Kesklinna. 
• Renoveerime Mustjõe Gümnaasiumi.
• Korrastame Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Tallinna Õismäe    
 Gümnaasiumi ning Haabersti Vene Gümnaasiumi staadionid.
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Korrastame Harku järve ranna.
• Investeerime teedesse – korrastame kvartalisiseseid teid ja hoove.
• Renoveerime Sotsiaalkeskuse.
• Rajame lillepeenrad Paldiski maantee eraldusribale.
• Rajame Õismäe rabasse terviseraja.
• Rajame Kakumäele rannahoone.
• Rajame külaplatsid Mustjõe ja Kakumäe asumitesse. 
• Rajame puhkeala Rocca al Mare keskuse taha Haabersti metsa.
• Rajame laudtee läbi roostiku Tabasalu pangani.
• Rajame kõnniteed Veskimetsa ja Mustjõe asumitesse.
• Tihendame Astangu ja Tiskre bussiliiklust.
• Rajame mänguväljaku Tanuma parki.
• Rajame Kakumäele koerte jalutusväljaku.
• Teeme Õismäe tiigi purskkaevu korda.
• Lahendame erakätes olevate teede küsimusi.
• Algatame parkimismajade ehitamise programmi  
 parkimisprobleemide lahendamiseks koostöös erasektoriga.
• Avame linna merele. Avatud mere äär inimestele.  
 Selleks ehitame Euroopa kõige kaunima rannapromenaadi Piritalt Haaberstini.
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Kesklinn

• Tallinn saab Pärnu maanteele uue Peatänava Vabaduse väljakust kuni Hobujaamani.  
 Peamiselt jalakäijatele ja ühistranspordile mõeldud tänav ühendab renoveeritud  
 Tammsaare pargi Vanalinnaga.
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Ehitame Westholmi Gümnaasiumile juurdeehituse.
• Ehitame Prantsuse Lütseumile võimla.
• Ehitame Tallinna Reaalkoolile lisahoone.
• Korrastame Skoone bastioni ja selle lähiümbruse ning avame ala jalakäijatele ja  
 jalgratturitele. Sellest saab tulevikus kohvikute ja mänguväljakutega vaba aja   
 veetmise koht. 
• Koostöös erasektoriga korrastame Keskturu. 
• Puhastame Snelli tiigi ja korrastame Toompargi ja Toompea nõlvad.
• Panustame süda- ja vanalinna turvalisusesse.
•	 Rajame	Sotsiaalkeskuse	filiaalid	asumitesse.
• Tõhustame tööd kolemajade likvideerimiseks.
• Investeerime teedesse – korrastame kehvas olukorras olevaid teid ja tänavaid.
• Püstitame esimesele eestlasest Tallinna linnapeale Voldemar Lenderile   
 Kesklinna monumendi.
• Rajame Kesklinna ja Põhja-Tallinna ühendamiseks korralikud jalgrattateed.
• Parendame linnakeskkonda, paigaldades uusi pinke ja prügikaste ning    
 korrastades parke.
• Pöörame erilist tähelepanu Tallinna Vanalinna kaitsele ning miljööväärtuslike   
 alade terviklikkuse säilimisele. 
• Avame linna merele. Avatud mere äär inimestele. Selleks ehitame Euroopa   
 kõige kaunima rannapromenaadi Piritalt Haaberstini.
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Kristiine

• Renoveerime Kullo ja ehitame huvikeskuse juurde tänapäevase kontserdisaali.
• Jalgrattateede võrgustiku kaudu ühendame Kristiine naaberlinnaosadega.
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Koostöös erasektoriga rajame spordikeskuse, ujula ja avaliku sauna.
• Renoveerime Tondi Põhikooli hoone.
• Jalgrattaparklad kõikide koolide juurde.
• Rajame Kristiinesse rulapargi.
• Jätkame Löwenruh pargi arendamist Kristiine keskseks vaba aja  
 veetmise kohaks ja ei luba ehitada sinna kortermaju.
• Käivitame tasuta oksapurustamise teenuse eakatele eramajaomanikele. 
• Rajame mälestusmärgi hukkunud Tondi sõjakooli kasvandikele.
• Panustame Kristiine turvalisusesse.
• Investeerime teedesse – korrastame kvartalisiseseid teid ja hoove.
• Rajame avalikud sportimisväljakud.
• Rajame uusi avalikke mänguväljakuid ning renoveerime olemasolevaid. 
• Parendame linnakeskkonda, paigaldades uusi pinke ja prügikaste.
• Renoveerime Kristiine Tegevuskeskuse koos Sõpruse pst 5 Sotsiaalmajaga.
• Algatame parkimismajade ehitamise programmi parkimisprobleemide    
 lahendamiseks koostöös erasektoriga. 
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Mustamäe

• Vabariigi 100. sünnipäevaks ehitame Mustamäele uue Kultuurikeskuse,  
 kus hakkab paiknema ka linnaosa valitsus.
• Investeerime Mustamäe kiriku ehitusse.
• Renoveerime Mustamäe Laste Loomingumaja.
• Algatame parkimismajade ehitamise programmi parkimisprobleemide  
 lahendamiseks koostöös erasektoriga (sh Lastehaigla).
• Rajame uusi avalikke mänguväljakuid ning renoveerime olemasolevaid.
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Rajame avalikud sportimisväljakud.
• Investeerime teedesse – korrastame kvartalisiseseid teid ja hoove.
• Renoveerime Mustamäe Sotsiaalkeskuse (Ehitajate tee 82).
• Koostöös erasektoriga rajame spordikeskuse, ujula ja avaliku sauna. 
• Rajame välilava Sotsiaalkeskuse juurde.
• Töötame välja lahenduse lasteaedade parkimisprobleemidele.
• Renoveerime Tallinna Arte Gümnaasiumi, Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja  
 Männikäbi lasteaia.
• Ehitame Mustamäe Humanitaargümnaasiumile staadioni.
• Rekonstrueerime Tallinna 53. Keskkooli ja Vilde tee 120 staadioni.
• Uuendame Lepistiku pargi, Sütiste parkmetsa, Parditiigi pargi ja Männipargi. 
• Parendame linnakeskkonda, paigaldades uusi pinke ja prügikaste.



8

Lasnamäe

• Rajame koostöös riigiga Lasnamäele uue ja kaasaegse Tallinna Haigla.
• Ehitame olümpiastandardile vastavate ujula ja Spa.
• Erasektoriga koostöös saab Lasnamäe kino.
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Renoveerime Lasnamäe Spordikompleksi hoone.
• Lasnamäe Sotsiaalkeskus saab juurdeehituse.
• Tallinna Pae Gümnaasiumi saab juurdeehituse.
• Lasnamäe Lastekeskus saab juurdeehituse.
• Rekonstrueerime Võidujooksu, P.Pinna ja Pikri tänavad ning     
 ehitame Ussimäe tee ja Priisle tee ringristmiku koos kõnniteedega.
• Rajame Tondiraba pargi, jätkame Priisle pargi arendamist ning    
 ehitame Pae parki vabaõhulava ja korrastame Paevälja rohealad.
• Rekonstrueerime Lindakivi platsi.
• Algatame parkimismajade ehitamise programmi parkimisprobleemide    
 lahendamiseks koostöös erasektoriga. 
• Rekonstrueerime Laagna tee sillad.
• Rajame uusi avalikke mänguväljakuid ning renoveerime olemasolevaid.
• Katleri tänavale rajame rahvaspordi väljaku.
• Koorti tänaval korrastame sportmängude staadioni.
• Ehitame Kurepõllu asumisse pneumohalli ja disc-golf väljaku.
• Investeerime teedesse – korrastame kvartalisiseseid teid ja hoove.
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Nõmme

• Ehitame Nõmme Gümnaasiumile spordihoone.
• Rajame Nõmmele väliuisuplatsi.
• Kaasajastame täielikult Nõmme Noortemaja.
• Rajame uusi avalikke mänguväljakuid ning renoveerime olemasolevaid. 
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Käivitame tasuta oksapurustamise teenuse eakatele eramajaomanikele. 
• Investeerime teedesse – korrastame kvartalisiseseid teid ja hoove.
• Loome ja viime ellu Nõmme kõnniteede programmi. 
• Rajame Hiiule uue tennisekeskuse.
• Rajame Pääsküla rabasse korralikud suusarajad.
• Rajame kitsarööpmelise raudtee tammil kergliiklustee Glehni lossi ja pargini. 
• Rekonstrueerime Raudtee tänava ja lõpetame Pärnu maantee.
• Rajame Rahumäe surnuaia juurde parkimiskohad.
•	 Tihendame	bussiliinide	graafikut	ja	parendame	ühendust	Mustamäe	ja	Kesklinnaga.
• Korrastame Nõmme raudteejaamad.
• Püstitame Nõmme jaamaülema kuju.
• Väärtustame Nõmme säilimist miljööväärtusliku piirkonnana.
• Parendame linnakeskkonda, paigaldades uusi pinke ja prügikaste.
• Tõhustame tööd kolemajade likvideerimiseks.
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Pirita

• Ehitame Piritale moodsa rannahoone. 
• Jätkame Lillepi pargi arendamist, rajame peremänguväljaku ja koerte jalutusväljaku.
• Ehitame Pirita Kose Lasteaia uue hoone.
• Laiendame Padriku lasteaeda ja ehitame välja parkla valgustuse.
• Toetame Sisekaitseakadeemia edasist arengut Pirital.
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Käivitame tasuta oksapurustamise teenuse eakatele eramajaomanikele. 
• Rajame lillepeenrad Pirita tee eraldusribale.
• Teeme projekti Mustakivi tee ja Kose tee ühenduse ehitamiseks.
• Rekonstrueerime Pärnamäe tee ja Vana-Narva mnt ning Pärnamäe tee ja  
 Muuga tee ristmikud.
• Rekonstrueerime Kose tee ja Vabaõhukooli tee.
• Rajame Lehiku tee puuduva lõigu.
• Rajame valgustatud kergliiklustee Kloostrimetsa teel Metsakalmistust  
 Pirita perearstikeskuseni ja Vabaõhukooli teest Lasnamäeni Lehiku teel.
• Korrastame randa viivad kergliiklusteed ja ehitame rannapromenaadi  
 rannahoonest Meriväljani.
• Korrastame Pirital parkimise, eriti koolide ja lasteaedade juures.
• Rajame tasuta kasutamiseks slipi paatide veeskamiseks.
• Leiame lahenduse buss nr 6 sõitmiseks läbi Merivälja keskuse.
• Avame linna merele. Avatud mere äär inimestele.  
 Selleks ehitame Euroopa kõige kaunima rannapromenaadi Piritalt Haaberstini.
• Investeerime teedesse – korrastame kvartalisiseseid teid ja hoove.
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Põhja-Tallinn

• Ehitame uued kaasaegsed ruumid Kopli Noortemajale ja Sotisaalkeskusele.
• Põhja-Tallinn saab uue kaasaegse polikliiniku.
• Renoveerime Salme Kultuurikeskuse.
• Ehitame Stroomi randa uue rannahoone.
• Korrastame Balti jaama ümbruse ja rajame Balti jaama väljaku.
• Muudame ohutuks Erika-Ristiku, Tööstuse-Sitsi-Kopli, Sõle-Kopli ristmikud.
• Korrastame Kase, Süsta ja Merimetsa pargid.
• Algatame parkimismajade ehitamise programmi parkimisprobleemide lahendamiseks   
 koostöös erasektoriga. 
• Korrastame Paljassaare tee kergliiklusteed ning poolsaare ühistranspordi ühendused.
• Rajame uusi avalikke mänguväljakuid ning renoveerime olemasolevaid. 
• Rajame avalikud sportimisväljakud.
• Jalgrattateede võrgustiku kaudu ühendame Põhja-Tallinna Kesklinnaga.
• Investeerime teedesse – korrastame kvartalisiseseid teid ja hoove.
• Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks.
• Rajame täiendavalt koerte jalutusväljakuid.
• Rajame tasuta kasutamiseks slipi paatide veeskamiseks. 
• Toetame rahvusvahelise kinostuudio rajamist endise Balti Manufaktuuri territooriumile.
• Toetame Telliskivi loomelinnaku jätkuvat arengut ja teisi majandust ergutavaid ettevõtmisi.
• Säilitame Merimetsa kaitseala. 
• Renoveerime Linnahalli koostöös riigiga. Rekonstrueerime legendaarse kontserdisaali ning  
 rajame Linnahalli Põhjamaade parima konverentsikeskuse, mis ergutab majanduskasvu ja  
 loob töökohti.
• Avame linna merele. Avatud mere äär inimestele. Selleks ehitame Euroopa kõige kaunima  
 rannapromenaadi Piritalt Haaberstini.
• Algatame Kopli kaubajaama väljaviimise Põhja-Tallinnast.

Vastu võetud Eesti Keskerakonna  
juhatuses 22. mail 2017. a. Tallinnas.


