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Sihtasutus Tallinna Haigla Arendus on riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ 
ning selle üheks lisaks oleva ja 2021. aastal Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 
kinnitatud „Eesti taaste- ja vastupidavuskava“i (edaspidi taastekava) alusel uue 
haiglahoone ehitamiseks ja haiglaorganisatsiooni loomiseks moodustatud 
haiglaarenduse üksus. Sihtasutuse asutajaks on Tallinna linn. 

Arengukava seab arengusuunad järgnevaks viieks aastaks ehk kuni ehitava 
haiglahoone valmimiseni. Eesmärkide seadmisel ja tegevuse kavandamisel lähtub 
arengukava riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ alusel 28.04.2022 kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse tegevuskavast ii, rahvastiku tervise arengukavast 2020-2030 iii ja 
Tallinna haigla funktsionaalsest arengukavast.  

Uue haiglahoone ehitamise tingib haiglavõrgu uuendamise vajadus, tõhustades 
jätkusuutlikkuse tagamiseks optimaalset ressursikasutust tervishoius, sh tõhusate 
investeeringute jaoks soodustava keskkonna loomist läbi haiglate taristu.  

Tallinna haigla ehitamisega plaanitakse panna alus ühtsele meditsiinilinnakule, rajades 
seniste ligi 20 Tallinnas eraldi asukohtades paikneva 40-60 aasta vanuse 
amortiseerunud hoone asemele haigla peahoone ja luues tulevikuks võimaluse rajada 
meditsiinilinnaku alale veel meditsiiniga seotud hooneid. 

Investeeringute tegemiseks Tallinna haiglavõrgu ümberkujundamisse sõlmiti 
18.02.2019 Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna haigla asutamise 
ettevalmistamiseks.  

Kavandatavas Tallinna haiglas alustaksid ühise meeskonnana tööd seni eraldi 
haiglatena paljudes erinevates Tallinna piirkondade ravikorpustes tegutsenud AS Ida-
Tallinna Keskhaigla (ITK) ja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH), kes uue 
haiglahoone valmimisel ühtseks Tallinna haiglaks koonduvad. Tallinna haiglas on 
planeeritud eriarstiabi teenuseid osutada praeguste keskhaiglate teenuste summana.  



Sihtasutuse Tallinna Haigla Arendus arengukava 2022-2027 

Tallinna haigla arendamine rohelise pealinna idee raames 

Tallinna haigla tulevane asukoht asub paepealsel, mis sisaldab poollooduslikku 
rohumaad – loopealset ehk alvarit. Sellise esmapilgul lageda loodusliku koosluse 
linnaelanikele tutvustamiseks on haigla asukoha kinnistule ette nähtud alvaripargi 
loomine. Alvaripark säilitab naturaalsel kujul loopealsele iseloomulikud taimekooslused 
ja eksponeerib neid huvilistele ühes keskkonnateadlikkusele tähelepanu suunava 
teabega. 

Tallinna haigla arendamine taastekava alusel 

Taastekava koosseisu kuulub suurima investeeringuprojektina Tallinna haigla 
väljaarendamine. Projekti eesmärgiks on meditsiinipersonali ja tehnilise baasi 
võimekuse parem ärakasutamine, kaasaegsete ravitingimuste loomine nii Harjumaa kui 
ka teiste maakondade elanikele ja tervishoiukriisidele vastupanuvõime suurendamine. 
Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 600 miljonit eurot käibemaksuga. 

Arvestades Vabariigi Valitsuse 30.06.2022 otsust taastekava muuta ja taastekavas 
Eestile haigla ehitamiseks eraldatud EL-i raha mitte kasutada, toob arengukava välja 
vaid selle eesmärgi, mis on taastekava raames juba täidetud ja mille täitmise eest on 
oodata EL-i toetuse vastava osamakse väljamakset. 

Toetuse väljamaksete aluseks on Eesti ja Euroopa Komisjoniga vahel kokku lepitud 
järgmised eesmärgid (milestone) ja sihid (target): 

Projekteerimine  

Uue haiglahoone projekteerimisleping on allkirjastatud 
(eesmärk/milestone) 

detsember 2021 

Arengusuund perioodiks kuni 2024 – projekteerimise lõpetamine 

Arvestades Vabariigi Valitsuse 30.06.2022 otsust vähendada taastekava mahtu, seab 
arengukava ühtlasi arengusuuna perioodiks kuni 2024 – eelprojekti valmimine ja 
põhiprojekti valmimine. 

Valminud projektidel võib olla kuni 5-aastane kasutusiga tulenevalt tehnoloogia 
arengust. Arvestades haigla projekteerimisele juba pühendatud ja edaspidi kuluvaid 
kümneid miljoneid eurosid ja sadade töötajate (sh haiglahoonet kasutada soovivate ja 
hoone funktsionaalsel planeerimisel osalenud kõigi erialade arstide) tuhandeid 
töötunde, on kulutõhus viia haigla projekteerimise etapp lõpuni, et valmiks haigla 
terviklik projekt, sh eelprojekt, põhiprojekt ja nende alaprojektid. Kulutõhususe all 
peetakse silmas asjaolu, et valminud projekti on võimalik piiratud aja möödudes 
kasutada, samas kui pooleli jäänud projektil väärtus ja kasutamisvõimalus puudub. 

Tallinna haigla arendamine funktsionaalse arengukava alusel 

Tallinna haigla funktsionaalse planeeringu aluseks olevad tegevusmahud on detailselt 
kajastatud funktsionaalse arengukava I etapi dokumendis ning kavandatava haigla 
ruumiprogramm ja ruumipõhine eskiisprojekt sisaldub funktsionaalse arengukava II 
etapi dokumendis. Mõlemad dokumendid on Sotsiaalministeeriumis heaks kiidetud 
18.02.2019.  

Funktsionaalse arengukava kohaselt loodaks ITK ja LTKH ühendamisel uus keskhaigla 
– Tallinna haigla, mille ravitegevus viidaks vanadest, amortiseerunud hoonetest üle 
uude rajatavasse haiglakorpusesse Narva mnt 129 kinnistul.  
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Lähteandmetes sisalduvad algandmed kavandatava haigla teeninduspiirkonna, 
kliiniliste erialade, osutatavate tervishoiuteenuste ja töökoormuse kohta ning haigla 
statsionaari ja ambulatoorse vastuvõtu põhinäitajad. Tallinna haigla hakkab osutama 
keskhaigla kohustuslikele nõuetele vastavat statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi 
ning päevaravi. Lisaks planeeritakse piirkondliku haigla nõuetele vastavat statsionaarset 
ja ambulatoorset arstiabi neis haiglates praegu osutatavatel ja arendatavatel kliinilistel 
erialadel. 

Meditsiinitehnoloogia projekteerimisel on käsitletud kavandatava haigla struktuuri, 
meditsiinilise tegevuse näitajaid ning põhiruumide vajadust. Haigla funktsionaalses 
programmis sisaldub iga struktuuriüksuse lühikirjeldus ning vajaliku kasuliku pindala 
hinnang. Kirjeldatud on nõudeid tähtsamate üksuste vaheliste liikumisteede kohta ning 
üksuste ühiste teenistuste lahendamise põhiprintsiipe. 

• Ülevaade Eesti piirkondlike- ja keskhaiglate turuosa jaotusest eriarstiabis ning 
Tallinna haigla funktsionaalse planeeringu aluseks olevatest tegevusmahtudest 
(joonis 1). Tallinna haigla all mõeldakse LTKH ja ITK summeeritud töömahte 
ambulatoorses-, päeva- ja statsionaarses ravis. 

Joonis 1. Eesti suuremate haiglate turuosa eriarstiabis 2015. Allikas: Eesti Haigekassa 

• Ülevaade Tallinna haigla ruumiprogrammi ning esmase ruumipõhise eskiisprojekti 
summeeritud programmeeritud näitajatest: 

o haigla kavandatav brutopind 130 000 m², millele lisandub -2 korrusele 
kavandatava kriisihaigla pind 24 000 m²; 

o haigla kavandatav programmeeritud pind (sisaldab endas kõiki haigla ravi-, 
büroo-, palati- ja tehniliste üksuste pindu) 75 000 m²; 

o haigla kavandatav aktiivravivoodite arv tavaolukorras 537, kriisiolukorras kuni 
766. 

Lisaks on kavandatavasse haiglalinnakusse kavandatud rajada tulevikus esmatasandi 
tervisekeskus brutopinnaga ca 8500 m2. 
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 ATI 

Visualisation 

Visioon 

Luua Tallinnasse terviklik ja kaasaegne meditsiinilinnak, kus tegutsevad ohutus, 
meeldivas ja tänapäevases haiglakeskkonnas pühendunud töötajad, selleks et 
parandada arstiabi kättesaadavust ning kvaliteeti rohkem, kui kolmandikule kogu Eesti 
elanikkonnast. 

Missioon 

Projekteerida ja ehitada valmis parimaid kaasaegseid insenertehnilisi lahendusi 
sisaldav töötaja- ja patsiendisõbralik haiglahoone. 

Strateegilised eesmärgid aastani 2027 

• Haigla peahoone projekteerimine 

o eelprojekti valmimine 2022 

o kaitsealuste taimede ja loopealse (alvari) ümberasustamine 2023 

o põhiprojekti valmimine 2024 

• Sihtasutuse, kui organisatsiooni arendamine viisil, mis toetab parimal viisil 
haiglahoone ja meditsiinilinnaku planeerimist ja ehitamist 

o sihtasutuse tööks vajalike dokumentide koostamine ja kinnitamine 2022 

o sihtasutuse EL-i nõuetele vastava finantsaruandluse ja 
kontrollimehhanismide ülesehitamine 

o haigla peahoone rahastamise tagamine 

• Haigla peahoone ehitusloa saamine 

• Haigla peahoone kasutusloa saamine 

 

i Taastekava https://rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/taaste-ja-vastupidavusrahastu-rrf/eesti-taastekava  

ii „Eesti 2035“ tegevuskava ja ülevaade „Eesti 2035“ tegevuskava elluviimisest, kinnitatud Vabariigi 
Valitsuses 28.04.2022 https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-
planeering/strateegia/materjalid 

iii Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 https://www.sm.ee/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030  

https://rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/taaste-ja-vastupidavusrahastu-rrf/eesti-taastekava
https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/materjalid
https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/materjalid
https://www.sm.ee/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030

