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Päevakord: 

Tallinna Tehnikaülikool ja jalgpalliklubi Kalev tutvustavad plaane rajada Tehnikaülikoolile kuuluvale 

Raja tn 4a kinnistul asuvale vanale staadionile ajutine jalgpalli pneumohall  

Ettekanded: 

Tallinna Tehnikaülikooli esindajad Rait Käbin ja :  Taltech vastutab ülikooli õppejõudude ja tudengite 

sporditegemise võimluste eest. Sport on ülikoolile väga tähtsal kohal ning ülikooli sportlased on 

Eestis kui ka rahvusvaheliselt tasemel lauatennises, korvpallis, võrkpallis. Jalgpall on nõrgemalt 

esindatud ning kui pöörduti ülikooli poole seda arendada, siis oldi ettepanekuga nõus. Pneumohalli 

rajamise järel saab ülikool  hakata jalgpalli arendama ja seda spordiala viljelema aasta läbi. Samas 

tehakse korda aastaid halvas olukorras olnud endine staadion, mis on olnud alakasutuses. Raja tn 4a 

staadion on antud kasutada Kergejõustikuliidule kuid nende poolt ala ei hooldatud ja liidu poolt 

staadioni arendada ei plaanitud kuna selleks puudusid vahendid. Jalgpalliklubi esindajad tulid ülikooli 

juurde konkreetse plaani ja eelarvega. 

Ülikoolil on plaanis ehitada kergejõustiku staadion Männiliiva 6 kinnistule, mis asub ülikooli 

spordihoone vahetus läheduses. Sellisel juhul need rajatised hakkasid koos hästi toimima. Männiliiva 

6 kinnistule staadioni rajamiseks tuleb alustada detailplaneeringu menetlust kuna kunagine 

planeering on kaotanud kehtivuse. 

Ülikool on andnud staadioni kasutusõiguse jalgpalliklubile Kalev 15 aastaks. Linna varasem selline 

leping lõpetati poolte kokkuleppel. 

Jalgpalliklubi Kalevi esindajad Joel Lindpere ja Rgnar Klavan: Sordiklubi edendab noorte sporti. 

Selleks, et noored spordi juurde tuleksid ja sinna jääksid on vaja korrastatud spodirajatist. Lisaks 

annab koostöö ülikooliga võimaluse noortel ülikooli õpingute kõrval alaga edasi tegeleda.  Praegune 

staadion ei vasta tingimustele ja on kohati suisa ohtlik kuna samaaegselt kui staadionil viibivad 

jalutajad või tehakse laste treeningut tegeletakse heitealadega. Aastaid tagasi toimus seal traagiline 



õnnetus hooldamata spordiinventari tõttu. Rajatav jalgpallihall annab võimaluse tegeleda aktiivselt 

spordiga ehitatavas Riigigümnaasiumis õppima asuvatel lastel. Antud piirkonnas puuduvad 

jalgpallihallid. Plaanitav pneumohall on energiasäästlik, sellel on katuseaken ja LED valgustus, 

kompressorid töötavad vaikselt ja energiasäästlikult. Soomes ehitatakse igal aastal palju sarnaseid 

spordihalle, kuna talvistes tingimustes lastega trenni õues teha ei saa. Männikul Nõmme Unitid-i 

pneumohall asub elumajadele palju lähemal ning mingit probleemi sellest ei ole olnud.  

Projekteerija (Ivo Paasik) – antud projekti raames ei rajata püsivat hoonet vaid tegu on ajutise PVC 

halliga. Peamine projekteerimine on halli juurdepääsuteed ja tehnovõrgud.  Juurdepääsutee 

rajamisel raiutakse mõned puud kuid kuna projekti tegemine on algfaasis, siis täpselt ei ole võimalik 

veel puude arvu öelda.  

Linnaosa seisukoht – Mustamäe linnaosa jaoks on spordi- ja liikumisharjumuste edendamine väga 
oluline, mistõttu peame tähtsaks iga uut objekti, mis sellele kaasa aitab.  
Täiesti arusaadav on TalTechi soov spordivaldkonda arendada, sest kõrgel tasemel sport mängib täht-
sat rolli ka kõrghariduse juures, see suurendab kõrgkooli atraktiivsust. Antud projekti puhul on Tal-
Tech teinud otsuse jalgpallihalli rajamiseks ning seaduse raames saabki omanik otsustada, mida oma 
kinnistuga teha. Samas on selge, et kohalike elanike huvisid ja seisukohti ei saa jätta kõrvale ning dia-
loogi pidamine on äärmiselt vajalik.  
Linnaosa seisukohalt on iga spordiobjekti vaja. Mis puudutab lähimajade elanike kõhklusi kavanda-
tava spordirajatise otstarbekuse ja sobivuse osas, siis vaieldamatult peavad  projekti osalised nendes 
küsimustes asjast huvitatutega nõu pidama, nad ära kuulama ja ka eriarvamustega arvestama.  
Mis puudutab projekti tehnilist poolt, siis hetkel on tegemist alles projekteerimistingimustega ning 
esmase eskiisiga – projekt ise pole valmis. Mõistagi tuleb projekt koostada kehtivaid norme arvesta-
des ning leida tehnilistele küsimustele lahendused, mis oleksid kõikidele osapooltele võimalikult vas-
tuvõetavad. Sellele on juhitud tähelepanu ning usutavasti projekti koostamise käigus sellega võimalu-
sel arvestatakse.  
Kavandatava pneumohalli asukoht ei näe teadaolevalt ette puude langetamist. Raja tänava remont-
tööde projekt on ette valmistatud, kuid seoses ehitushindade järsu tõusuga saab see teoks ilmselt 
2023. aastal, mitte 2022. aastal, nagu esialgu plaanitud. Raja tänava osas on tulnud kohalike elanike 
pöördumisi ettepanekutega sinna ka eraldi jalakäijate kõnnitee rajada, kuid see võib osutuda keeruli-
seks, sest kõnnitee rajamisel on puude raie möödapääsmatu. Planeeritava pneumohalli külastajate 
sõidukite parkimine lahendatakse valdavas osas juba olemasoleva ülikooli parkla ristkasutamisega. 
Mustamäe linnaosa jaoks on tähtis, et spordiobjektid oleksid heas korras ja pidevas kasutuses 

 

Arutelult osavõtjate ettepanekutest kokkuvõte: 

• Ettepanek teha Taltechil staadion korda ja jätta see tasuta staadioniks, kasutab see kes 

soovib nn rahvastaadion. 

• Jätta staadion samasse olukorda, mis ta on. Inimesed saavad jalutada ja sportida nagu 

praegu.   

• Rajada pneumohall kuskile tühermaale, kus see kellegile näha ei oleks 

• Kaaluda halli kompressorid paigaldada elumajadest võimalikult kaugele, et tekkiv müra ei 

hakkaks elanikke häirima. 

• Ehitada samasse asukohta lisaks pneumohallile ka täismõõtmetes kergejõustikustaadion, kus 

oleks võimalik harrastada heitealasid. Tuleks küll raiuda palju puid kuid erinevad spordialed 

oleksid esindatud. 

• Kaaluda jalgpalli halli uueks asukohaks Männiliiva 6, mis asub elumajadest kaugemal ning 

Raja tn 4a asukohta rajada kergejõustiku staadion.  

• Rajada plaanitav jalgpalli pneumohall väljatatud projekteerimistingimuste järgi. 



 

 

Protokollija 
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(allkirjastatud digitaalselt) 


