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ÜHISFIRMA LOOMINE. Aastaid tühjana seisnud linnahall saab korda, Tallink ja linn 
saavad oma reisisadama ning sinna viiv transport läheb maa alla.

Linnahallile ulatasid abikäe üleaedsed

kuse ja muude linnahalli kin-
nistutele rajatavate hoonete ar-
hitektuurikontseptsiooni leid-
miseks korraldatakse arhitek-
tuurikonkurss. Konkursi lähte-
ülesande koostamisel võetak-
se arvesse, et linnahalli reno-
veerimisel tuleb kinni pidada 
muinsuskaitse eritingimustest.

Sadama ja Tallinki aktsia 
liikusid eri suunas
Uue kompleksi ehituse eelda-
tav kestus on kolm aastat ala-
tes vajalike lubade saamisest ja 
lepingute sõlmimisest.

Linnahalli tulevikuplaani-
de avalikustamisele reageeri-
sid ka investorid. Uudise tea-
tamise ajaks peatati Tallinki 
aktsiaga kauplemine pooltei-
seks tunniks. Laevafirma akt-
sia kerkis enam kui poole mil-
joni eurose käibe juures 0,85 
protsenti, 0,954 eurole. Tal-
linna Sadama aktsia kukkus  
858 000 euro suuruse müügi-
tulu juures 3,62 protsenti, 1,995 
eurole. Riigifirma aktsionäre 
teeb ärevaks võimalus, et lä-
hiaastatel võib umbes viis mil-
jonit reisijat Eestisse saabuda 
ja siit lahkuda hoopis Tallinki 
uue reisisadama kaudu.
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Linnahalli ja sellega 
piirneva sadamaala 
ning konverentsi-
keskuse, reisisada-
ma, ärikeskuse jm 
hoonete kontsept-
siooni leidmiseks 
korraldatakse arhi-
tektuurikonkurss.  
foto: sander ilvest

Linnahalli üleaedsed: Tallinki juht Paavo Nõgene ja Infortari juht Ain Hanschmidt pärast Tallinna linnaga koostöömemorandumi sõlmimist, taustal linnahall.  foto: sander ilvest

Tallinna linn on plaaninud mitu 
aastat koostöös riigiga linnahalli 
rekonstrueerida, kuid kaks ja 
pool aastat tagasi selgus, et selle 
rahastamine avaliku sektori 
vahenditest oleks riigiabi ja vajab 
Euroopa Komisjoni luba.

Seetõttu hakkas linnahalli 
ümberehitus venima, kuna ilma 
riigiabi loata ei saanud ka projek-
teerimishankeid välja kuulutada.

Riik ja linn lubasid panustada 
võrdselt 40 miljonit eurot. 
Euroopa Komisjonile saadeti rii-
giabi teatis kaks aastat tagasi.

Möödunud aasta kevadel vas-
tu võetud nelja aasta riigieelarve 
strateegias on kirjas, et Eesti kui 
konverentsiturismi sihtkoha 
arendamiseks investeeritakse 40 
miljonit eurot linnahalli rekonst-
rueerimiseks rahvusvaheliseks 
konverentsikeskuseks. 20 miljo-
nit eurot pidi valitsus eraldama 
järgmisel aastal ning teise 20 mil-
jonit 2022. aastal.

Samuti pidi valitsus arutama, 
kas anda linnahallile ka ooperi-
teatri funktsioon. Aasta lõpus 
ütles kultuuriminister Tõnis 
Lukas, et selle rajamise tarvis on 
vaja taotleda uut riigiabi luba.

Mihhail Kõlvart ütles eilsel 
pressikonverentsil, et linn ei loo-
bu ooperisaali probleemi lahen-
damisest ning jätkuvalt ollakse 
kontaktis nii kultuuriministeeriu-
mi kui ka Rahvusooper Estonia 
peadirektori Aivar Mäega.

Bürokraatia 
murdis maha

realiseerub,» lisas Nõgene nal-
jaga pooleks.

Kõlvarti sõnul pole vana 
teadmisega – et kontserdi- ja 
konverentsisaal maksaks um-
bes 120 miljonit ja koos oope-
rimajaga 250 miljonit eurot – 
praegu midagi teha.

Lähikuudel lepivad osali-
sed kokku koostööpõhimõt-
ted ning tegevusplaani. Juba 
sel kevadel on kavas asutada 
ühisettevõte, kui Tallinna vo-
likogu seda otsust toetab.

Linnahalli ja sellega piirne-
va sadamaala ning konverent-
sikeskuse, reisisadama, ärikes-

nud aastal üle 5,1 miljoni Ees-
ti-Soome vahet sõitja. 

Rootsi liinil seilavad laevad 
jääksid endiselt kasutama Va-
nasadamas asuvat D-termina-
li. Rajatavat piirkonda hakkab 
Nõgene hinnangul külastama 
aastas üle kümne miljoni ini-
mese, mida praeguse liiklus-
korralduse puhul on keeruli-
ne ette kujutada.

Soome saab edaspidi 
läbi tunneli
«Suvel näeme, mis toimub, kui 
saabuvad kruiisilaevad, see on 
probleem juba praegu. Liiklus-
korralduses palju variante po-
le, liiklus peab minema maa 
alla,» ütles Kõlvart. Üks va-
riant on viia liiklus tunneli-
ga linnahalli piirkonnast ja 
võimaliku reisisadama poolt 
Ahtri tänava poole ning pole 
välistatud, et veel kaugema-
le. «Paljudel inimestel on soov 
minna Soome läbi tunneli, see 
võimalus suure tõenäosusega 

Liikluskorralduses palju 
variante pole, liiklus peab 
minema maa alla.
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart


