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1. Kõrghooned maailma linnades 

 
Esimesed kõrgusesse pürgivad hooned rajati juba Antiik-Roomas, kus insula ehk kortermaja 
võis olla kuni 20,7 m kõrge. Siiski peetakse kõrghoonete otseseks sünnikohaks 1880ndate 
aastate USA-d.  Kõrghoonete rajamine hoogustus läänemaailmas eelmise sajandi 
alguspoolel, põhjustatud nii ehitustehnika arengust kui ka tekkivast ruumikitsikusest ja 
kiirest majanduskasvust.  
 
Näide Antiik-Rooma 
kortermajast, kus 
kompaktsel 
linnaterritooriumil 
paiknevate hoonete 
esimestel korrustel asusid 
kauplused, kõrgematel 
elamud. Kõrgeimad 
korrused olid elukohana 
evakuatsioonprobleemide 
tõttu vähem hinnas. 
Allikas: Leo C. Curran 
http://wings. 
buffalo.edu/AandL/Maecenas/
rome/roman_house/mcxx0005
.html  
 

 

 
Ühtset määratlust kõrghoone defineerimisel kokku lepitud ei ole, ka minimaalset kõrgust ei 
ole üheselt paika pandud. Rahvusvahelised sõnaraamatud ja entsüklopeediad võtavad 
kõrghoone määratlemisel lisaks mitmekorruselisusele sageli aluseks vertikaalse transpordi 
ehk lifti olemasolu.1 Üsna levinuks võib siiski pidada tähist 7-8 korrust (23+ m), millest 
kõrgemaid hooneid liigitatakse juba kõrghooneteks2. Ka Eesti projekteerimisnormid 
EPN10.10 loevad  ehitise tuleohutuse seisukohalt kõrghooneks 8-korruselist hoonet. Samas 
on ka 35m (12 korrust) sageli kasutatav piir. Eelkõige on kõrguse määratlus seotud 
turvalisuse ja evakuatsiooninõuetega3. 150 m kõrguspiiri kasutatakse sageli hoonele 
pilvelõhkuja nime andmiseks4.  
 
Nagu kõrghoonete defineerimine, varieeruvad riigiti ka kõrghoonete rajamise 
regulatsioonid. Üldistatult võib kõrghoonetele omistatud positsiooni tõlgendamisel ja nende 
asukohtade määramisel eristada nö Vana ja Uue Maailma lähenemisviisid. Vanas Maailmas 
on suhtumine kõrghoonetesse reeglina reserveeritum, asukohtade määramisel arvestatakse 
rangelt ajaloolise linnaehitusliku konteksti ja juba olemasolevate maamärkidega. 
Levinuimaks on kõrghoonete asukohtade reguleerimine nö välistusmeetodil, mille järgi ei 

                                                             
1 The Encyclopædia Britannica; Dictionary.com; thefreedictionary.com 

2 Prantsusmaal näiteks on kõrghoone alampiiriks 28 m (PID regulatsioon, vt 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_gratte-ciel_et_IGH_en_France).  

3 USA riiklik tuletõrjeassotsiatsioon (National Fire Protection Association) määratleb kõrghoone kõrgemana 
kui 75 jalga (23 m) ehk umbes 7 korrust. 
4 Council on Tall Buildings and Urban Habitat 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_gratte-ciel_et_IGH_en_France
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kavandata kõrghooneid ajalooliste maamärkide (eelkõige sakraalehitised) vaatesektoritesse 
Nii leidub Euroopas linnu, kus kõrghooned paiknevad ajaloolises linnasüdames, pigem vähe. 
Üheks kõige kuulsamaks erandiks võib pidada Frankfurti, kuid ka siin on põhjuseks eelkõige 
ulatuslikud purustused II MS pommitamistes, mis jätsid ruumi uuele nii linnaruumis kui 
linnakodanike  ruumitajus.  
 
Näide Londoni 
kõrghoonete 
paigutusreeglitest. 
Allikas: 
https://marcgawley.files.word
press.com/2014/03/london-
protected-views-economist.jpg 

 
 
 

 
Kõrghoonete rajamise piirangud võivad aga kaasa tuua keskusala hajumise või jagunemise 
nö uueks ja vanaks keskuseks, mis omakorda võib viia vana linnasüdame marginaliseerumise 
(vaid turistidele huvipakkuvaks restorani-ja butiigipiirkonnaks) või lausa hääbumiseni.  
 
Uues Maailmas on kõrghoonete rajamine  hõlpsam ja sageli ka prestiižikam – kõrghoone on 
häbenematult edukuse ja jõukuse sümbol ja võib varjutada nii lähedalasuvaid ajaloolisi 
maamärke kui miljööväärtuslikke linnaosasid.  Kõrghoonete paigutusele reeglina olulisi 
piiranguid ei seata. Nii leidub kõrghooneid oluliselt rohkem ja nende levik kiirem just Põhja-
Ameerikas ja Aasias. Pilvelõhkujate arvukuse linnade edetabelis5  leidub esimese 50 seas 
vaid 4 Euroopa linna – Pariis, Frankfurt, London ja Moskva. 
 

 
Kõrghoonete geograafiline paiknemine (kõrghoonete arv riikides). Allikas: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countries_by_Skyscrapers_Map.png 
 

                                                             
5 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_with_the_most_skyscrapers 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_with_the_most_skyscrapers
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Maailma esimeseks kõrghooneks peetav Home Insurance Building Chicagos (ehitatud 1884, 
algne kõrgus 42 m) oli, nagu nimigi ütleb, büroohoone. Pangad, kindlustusseltsid ja 
suurkorporatsioonid on siiani sageli kõrghoonete rajajateks ja kasutajateks, nimekad tornid 
sümboliseerivad majanduskasvu ja finantsvõimu. 
 
Kõrghoone elukohaeelistusena on ajaloos läbinud tõuse ja mõõne. Sõjajärgsel perioodil kiire 
linnastumise faasis rajatud modernistlikud elamublokid olid hõlpsaks ja odavaks viisiks 
majutada suuri  inimhulki.  Sageli munitsipaalelamupindadena ehitatud nn brutalistlikud6 
korterelamud muutusid peatselt getodeks, kus lennukad arhitektuursed ideed ei suutnud 
ära hoida sotsiaalprobleeme.  Läänemaailm on järk-järgult eelmise sajandi keskpaigast ja II 
poolest pärinevaid korterelamupiirkondi ümber kujundanud või lausa lammutanud. Ida-
Euroopas jäävad masselamuehituse tulemusel rajatud paneelelamupiirkonnad veel pikaks 
ajaks oluliseks elamufondi osaks. Kuna aga endistes sotsiaalmaades ei paigutatud 
paneelelamutesse vaid halvasti toimetulevaid leibkondi, vaid tegemist oli omal ajal isegi 
prestiižžete eluasemetega, ei ole Ida-Euroopa korterelamublokkide sotsiaalne allakäik nii  
märgatav. 
 
Tänapäevased kõrghooned on elukohana reeglina pigem atraktiivsed, meelitades ligi küll 
kindlat kuid aina kasvavat elanikkonnakihti. Korduvad uuringud on tõestanud, et väikeste 
lastega perede jaoks ei ole korter kõrghoones eelistatud elukohaks. Küll aga näevad hea 
asukohaga kõrghoones paiknevat korterit soovitava elukohana aina enam lisaks noortele ja 
edukatele ka eakad, kelle puhul mängivad rolli elulaadimuutused ja pikenev aktiivne eluiga. 
Siinkohal on heaks näiteks USA eakatele mõeldud elamud (retirement homes; elderly citizen 
homes), mis varasema äärelinnalise ridaelamu asemel on nüüd sageli kesklinna kõrghoones.  
 
Lõviosa maailma kõrghoonetest paikneb suurlinnades. Katvad uuringud madalamate,  20+ 
korruseliste kõrghoonete paiknemise kohta väiksemates linnades teadaolevalt puuduvad. 
Arvestades eksperthinnangu ülesannet, viidi sotsiaalvõrgustiku LinkedIn linnaplaneerimise 
grupis7 2015. a märtsis läbi lühike kvalitatiivuuring. Palve jagada informatsiooni alla 100 000 
elanikuga linnades paiknevate kõrghoonete (kõrgemad kui 45 m) kohta sai 28 vastust, mis 
tõid näiteid USA-st, Hollandist, Inglismaalt, Iirimaalt, Kanadast, Walesist, Prantsusmaalt, 
Saksamaalt, Austraaliast, Uus-Meremaalt ja ja Mehhikost. Tulemusi võib üldistada 
alljärgnevalt: 
 

 USAs on madalamaid kõrgehitisi sageli ülikoolilinnakutes, eelkõige kavandatud 
ühiselamuteks, vähem õppehooneteks. Lisaks on kõrgemaid hooneid kavandatud nn 
TODidesse (Transit Oriented Development – uusarendused metroo/linnalähirongi 
peatuste ümbruses), samuti leidub sageli väikelinnades üksikuid hotelle.

                                                             
6Arhitektuurivool, mis pärines modernismist ning sai valdavaks Euroopa ja Ameerika linnades aastatel 1950–

1975. Nimetus ei tule vastavast omadussõnast, vaid prantsuskeelsest betoonmaterjali nimetusest béton brut, 
mida LeCorbusier kasutas oma materjalivaliku kirjeldamiseks.  

 
7 LinkedIn Urban Planning Group, milles on 2015. A märtsi seisuga 47 841 linnaplaneerimise professionaalist 

liiget üle maailma.  
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Hotell Settles Big 
Springsis Texases 
(linnas on 27 282 
elanikku), rajatud 
1930ndal aastal, alates 
1980.a seisnud 
tühjana. Pea iga Texase 
väikelinn omab sellist 
aegunud maamärki, 
millele sageli ei leita 
tänasel päeval 
kasutust. Allikas: 
M.Poer, LinkedIn 
Urban Planning Group, 
foto 
http://en.wikipedia.org/wiki
/Settles_Hotel 

 
 

 
 Holland ja ka muud Lääne-Euroopa riigid on saanud madalamate kõrghoonete 

pärandi sõjajärgse perioodil, kuni 1960ndate aastate lõpuni, kus soov säilitada 
põllumaid ja looduslikke alasid ja vajadus kiire elamuehituse järgi tõi kaasa nö 
tornelamute rajamise ka väiksemates linnades. Sageli sattusid 1970ndatel rajatud 
hooned asukohtadesse, mis nüüdsel ajal mõeldamatud nii avalikkuse vastuseisu kui 
karmistunud loodus- ja muinsuskaitsepiirangute tõttu. 
 
Näide Büsumi linnast 
Põhja-Saksamaalt, 
kus 1971.a rajati 22-
korruseline 85 m 
kõrgune elamutorn 
vahetult rannale. 
Allikas: A.Beer 
LinkedIn Urban 
Planning Group, foto 
http://kts-
buesum.de/1themen/bues
umgesternheute/buesumg
eographisch/index.php 

 
 Mehhiko väiksemates linnades on kõrghooned reeglina hotellid ja eristuvad 

olemasolevast linnaruumist nii linnaehituslikust kui lähiümbruse funktsionaalsuse 
poolest (korrastatud pargialad eelkõige turistidele, kuhu linnaelanikud tavapäraselt 
ei satu). 
 

Lisaks andsid paljud vastajaid viiteid asjakohastele artiklitele ja uuringutele, millest mitmeid 
on eksperthinnangus kasutatud.  
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2. Kõrghoonete mõjud maailma teaduskirjanduses ja rakendusuuringutes 

 

Lähtuvalt eksperthinnangu ülesandepüstitusest keskendub käesolev peatükk kõrghoonete 
linnaruumis avalduvatele sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele. Looduskeskkonnale 
avalduvad mõjud, mida on samuti palju uuritud, ei ole käesoleva eksperthinnangu teemaks. 

Kõrghoonete rajamise ja kasutamisega kaasnevaid mõjusid on uuritud erinevates 
teadusvaldkondades. Üldreegel, mille järgi madalamad kõrghooned (Suurbritannias nt alla 
70m) on valdavalt korterelamud ja kõrgemad hooned kas äri- ja büroohooned või 
segafunktsiooniga hooned, defineerib ka teadusartiklite teemad. Madalamate kõrguste 
juures on teadlasi enim huvitanud kõrghoone eluasemena, selle sotsiaalsed ja ka 
keskkonnapsühholoogilised asjaolud, vähem on uuritud ärihoonetega seonduvat. Ka 
kõrghoonete linnaruumiline mõju on arvukate uuringute ja teadusartiklite teemaks, kuid siin 
keskendutakse eelkõige pilvelõhkujatele või väga kõrgetele hoonetele (150 m+). Samas on 
vähesed majanduslikele mõjudele keskenduvad uuringud aluseks võtnud just äri- ja büroo 
otstarbel rajatud kõrghooned.  

Alljärgnevalt on toodud ülevaade olulisematest teadaolevatest Lääne-Euroopa, Põhja-
Ameerika ja Aasia kõrghoonete-teemaliste artiklite järeldustest, mida on täiendatud 
eksperthinnangu koostajate poolsete selgituste ja tõlgendustega.   

- Kompaktne ja intensiivne ruumikasutus ning tihedus on üks olulisemaid 
kõrghoonte rajamisega kaasnevaid nähtusi. Sellega seonduvad tegurid – 
liikumivajaduste vähenemine, töö- ja elukohtade lähedus, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste vajaduste lihtsam rahuldamine, mitmekesisus, teenuste elujõulisus ja 
parem kättesaadavus, ühistranspordi tasuvus, parkimisalade ristkasutus (vt nt Troy 
1996) – moodustavad suurlinnade puhul olulise kõrghoonete poolt rääkivate 
argumentide kompleksi.  Nimetatud teguritest tulenevalt on  kõrghooneid peetud ka 
üheks olulisemaks valglinnastumise vastaseks linnaehituslikuks meetmeks (Vaher 
2005), kuid arvestada tuleb, et elupaigana on äärelinna eramu ja kõrghoone korter 
põhimõtteliselt erinevad ja seetõttu jääb elanikegruppe, kelle eelistusi see ei muuda 
(lastega pered).  

- Linnast linna levivad pilvelõhkuja mõõtu kõrghooned on oma väljanägemiselt väga 
sarnased. Kui näidata mõne linna pilvelõhkujatega siluetti, siis suudavad vähesed 
öelda, millise linnaga täpsemalt tegu on (Conway 1977). Shanghai ei pidanud välja 
nägema nagu Dallas, aga ta näeb, ja iga päevaga üha enam (Mierop 1995). 
Kõrghooned on paratamatult osa ühtlustuvast ja globaliseeruvast maailmast (Vaher 
2005).  

- Hoolimata sellest, et visuaalset mõju peetakse keskkonna, tehniliste, majanduslike 
ning sotsiaalsete teemade kõrval triviaalseks ja subjektiivseks, on fakt see, et 
avalikkus on selle suhtes äärmiselt tundlik, nõudes kõrghoonetelt nii sümboolset kui 
esteetilist kvaliteeti (Vaher 2005) Kõrghoone puhul häirib vaatajat see, et hoone ei 
sula ümbrusega kokku, kuna see on võrreldes teiste hoonetega väga kogukas või see 
lihtsalt rikub olemasolevat ruumimustrit. Hoone juures, millel on liiga palju 
komponente, näiteks tuhanded ühesugused aknad, on raske üksikutele osadele 
keskenduda. Üksikud detailid hajuvad mittemidagiütlevaks tekstuuriks, mistõttu 
inimene koondab oma tähelepanu tervele hoonele, mille üldpilt jätab suure ja 
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mõttetu kogumi mulje. Inimmõõde kaob, ja hooned sarnanevad igavatele 
süstematiseeritud failide kogumitele (Appleyard & Fishman 1977). Seetõttu on 
kõrghoone puhul oluline hoonemahu liigendatus ja tajutav õhulisus, mis toimivad 
negatiivset visuaalset mõju leevendavate teguritena.  

- Kõrghoonetega väärtustatud linnasiluett on erutav ja meeldiv, kusjuures eelkõige on 
oluline visuaalne mitmekesisus (Heath et al 2000). Kõrghoonete rajamisel on tähtis 
mõjutatava ala terviklahendamine.  Kuna tegemist intensiivse sekkumisega 
olemasolevasse linnaruumi, mis muudab oluliselt väljakujunenud linnalisi mustreid, 
on vaja läbi mõelda kõrghoonetega kaasnev  ümbritsevale -  linnaruumile, sh 
avalikule ruumile; liiklusele ja liikuvusele,  inimeste heaolule ja varale. Oluline on 
lähiümbruse avalik ruum, eriti selle funktsionaalne kvaliteet. Sama-aegselt tuleb 
kõrghoonete kavandamisel silmas pidada ka laiemat, sageli regionaalset mõju – kuna 
tegemist on intensiivse maakasutusega piiratud ressurside kontekstis, siis tagajärjeks 
võib olla näiteks äärelinnade kasvav monofunktsionaliseerumine. 

 Kõrghoonete rajamisega kaasneb drastiline kohaidentiteedi muutus, mis mõjutab 
enam nö haavatavaid sotsiaalseid gruppe (eakaid, toimetulekuraskustega elanikke).  

 Seisukohad kõrghoone elukohaks sobivuse osas on mitmekesised, selgelt eristuvad 
sotsiaalsed grupid. Uuem kõrghoone on elukohaeelistusena pigem populaarne 
(Broyer 2002, Kim 1997). Kõrghoone korterite nõudlust tõstab turvalisus, 
kõrgetasemeline disain ja hoone-sisesed teenused (Kunze 2005). Huvitav on asjaolu, 
et samasuuruseid ruume tajuvad kõrgemate korruste elanikud avaramatena; samuti 
tajuvad naised ruume avaramatena kui mehed ( Schiffenbauer et al 1977,  Mandel et 
al 1980 cited in Gifford 2007). Elukohaeelistusesena eristuvad negatiivselt eelkõige 
lastega pered, kelle jaoks on tähtis tunnetuslik “side maaga” – kõrgemal korrustel ei 
näe ega kuule mänguväljakul mängivaid lapsi. Lastega perede rahulolematus 
kõrghoonetega on  selgelt püsiv trend (Gifford 2007, Van Vliet 1983, Church and 
Gale 2000). Kõrghoone ebameeldivust elukohana seostatakse sageli 
ebausaldusväärsuse, heterogeensuse ja anonüümsusega (Saegert 1979). 
Kõrghooneid elukohana eelistavate elanike hulgas eristuvad lisaks tavapärastele 
mobiilsetele üksikutele noortele ja lastetutele paaridele ka töötavate naistega 
perekonnad ja need, kes on korterites üles kasvanud (Wekerle&Hall, 1972, Gifford 
2007). Ka eakaid peetakse (Oakley et al 2008) sobivateks kõrghoonete elanikeks, sel 
juhul tuleb eriti oluliseks pidada mugava ühistranspordiühenduse olemasolu. 
Kõrgelamute populaarsust soodustavad elulaadimuutused (mobiilsuse kasv), 
sellest tulenev elukoha-eelistuste mitmekesistumine ja ka rahvastikuprotsessid (nt 
USA-s juba alates 2005.a üksikutele kuuluvaid majapidamisi/elamisühikuid rohkem – 
26,4% - kui peredele kuuluvaid majapidamisi/elamisühikuid – 23,3%). Ka kõige 
kiiremini kasvavad rahvastikugrupid (USAs vanusgrupid 20+ ja 50+) eelistavad pigem 
mitmekesist, hästi ligipääsetavat linnaruumi monofunktsionaalsele aedlinnale. 
Kõrgemal asuvad korterid on reeglina populaarsemad, kuna võimenduvad 
kõrghoone plussid – vaated, vähene liiklusmüra, privaatsus (Kunze 2005).  

 Kihistumist e segregatsiooni võib pidada kõrghoonetega seotud sotsiaalteaduslike 
uuringute populaarseimaks teemaks. Intensiivsem maakasutus ja linnaehituslik 
kõrgus soosib eelkõige noorte ja edukate tööinimeste “oaasi” teket. 

 Makromajanduslikus mõttes on kõrghooned end senini õigustanud. Tänu neile tekib 
hulgaliselt uusi äripindu, eluruume, töökohti, suurenevad investeeringud ja tõuseb 
piirkonna konkurents. Hoolimata pilvelõhkuja suurest vajadusest linna teenuste ja 
infrastruktuuri järele (ühistransport, prügimajandus, elekter, küte, veevarustus, 
kanalisatsioon, sidevahendid jm), annab see siiski linna edendamisse oma panuse, 
kõige otsesemalt näiteks maksude näol (Yeang 1996). Ehitushinnalt on kõrghooned 
samas oluliselt kallimad (Ashworth 2004), majanduslik tasuvusl langeb ja ehitushind 
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tõuseb oluliselt vahemikus 20-40 korrust (Kunze 2005). Laiem negatiivne mõju võib 
avalduda aeg-ajalt kinnisvaraturul. Olemasoleva krundi hind väheneb, kui hoone 
kõrvale ehitatakse uus kõrghoone, mis varjab senise vaate, halvendab 
valgustingimusi ja rikub harjumuspärast elukeskkonda. Samas võib esineda ka 
vastupidist olukorda, näiteks kui kõrghoone ehitatakse endisele mahajäetud 
tööstusalale, võib see naaberkinnisvara hinda hoopis tõsta (Anniste jt 2004). 

 Kõrghoone asukoht leevendab oluliselt kaasnevaid negatiivseid mõjusid, 
vähendades eelkõige mentaalsele  tervisele avalduvid tegureid (McCarthy et al 1985) 
ja võimendades majandusliku kasu ning positiivseid sotsiaalseid mõjusid.  Omakorda 
leevendab psühholoogilist pinget ka sotsiaalne homogeensus (Saegert 1979). 

 Kõrghoonete massilise rajamisega kaasnev öine valgusreostus on kasvav ohutegur, 
mis mõjutab nii linnaelanike sessoonset käitumismustreid (Dominoni et al 2013).  
Siinkohal on olulised ka viimistlusmaterjalid, peegelklaasfassaadid võivad põhjustada 
liiklust ja orienteerumist häirivaid peegeldusi. 

 

Teaduskirjanduses ja rakendusuuringutes väljatoodud kõrghoonete mõjutegurid on 
koondatud tabelisse lisas 1. 
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3. Eesti kontekst 

 
Kõrghoonete ajalugu Eestis on üsna tüüpiline postsotsialistlikule Ida-Euroopa riigile. Kuni 
nõukogude perioodini pürgisid kõrgustesse vaid sakraalehitised, raekojad ja kaitserajatised.  
Tallinna Oleviste kirik oli väidetavalt 16.sajandil oma tollase 159 m kõrgusega kõrgeim hoone 
maailmas, tänapäevasel, ümberehitatud kujul on kirikutorni kõrguseks 123, 7m. Hetkel on   
Eesti kõrgeimaks ehitiseks 314 m kõrgune Tallinna teletorn, mis valmis 1980.a, kõrgeimad 
uusehitised ületavad 100 m piiri (2007.a valminud Swissotel Tallinn, Tornimäe elamu 117m jt 
Maakri piirkonna kõrghooned). Tartu kõrgeim eluhoone on ligikaudu 90m kõrgune Tigutorn 
(valmis 2008). Maailma kontekstis jäävad Eesti kõrghooned seega selgelt madalamasse klassi 
(vt alljärgnev skeem). 

 

Eesti kõrgeimad ehitised maailma kõrghoonete taustal. Allikas O.Alver, kasutatud autori loal. 

Eesti lähiajaloo mõjutused linnaruumis on tugevalt kujundanud meie eluasemefondi ja 
sellest tulenevalt ka elukohaharjumusi.  Ühiskonnakorra muutudes ning kiire linnastumise 
tingimustes algas paneelelamute võidukäik,  mille käigus kerkis Eesti linnades massiliselt 5-, 
9- ja16-korruselisi korterelamud. Viimase rahvaloenduse andmetel elas korteris 69,5 
protsenti leibkondadest, ka Eesti elamufondist moodustavad ligikaudu 2/3 korruselamud.   
Vaid 16% Eesti eluasemefondist on rajatud enne 1960ndat aastat, perioodil 1961-1990 on 
ehitatud 79% Eesti eluasemetest (Tehnikaülikool 2009). Ehitise elukaare teooria kohaselt on 
elamu keskmiseks tööeaks ligikaudu 50-70 aastat, seega on lõviosa elamufondist vanuseliselt 
kriitilisel piiril.  

Erinevalt läänemaailmast ei ole nõukogude-perioodi korterelamute traditsioon Eestis kaasa 
toonud üheselt eitavat suhtumist kõrghoonetesse. Näiteks on Suurbritannias võetud ametlik 
seisukoht, et tornelamutes elamine jääb vaid kitsaks niššiks, 2005.a oli vaid 1% eluasemetest 
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kõrghoonetes. Kuna meie paneelelamupiirkonnad on endiselt üsna heas seisukorras nii 
ehituslikult kui sotsiaalmõjudelt, võib eeldada, et tänapäevastes kõrghoonetes 
korterisoovijate arv edaspidi pigem kasvab. 

Kõrghoonetega seonduvaid teemasid on Eestis uuritud peamiselt Tallinna kerkivate 
kõrghoonete näitel, nii akadeemiliste lõputöödena kui rakendusuuringute raames. Mitmeid 
alusuuringuid viidi läbi Tallinna linna üldplaneeringu teemaplaneeringu “Kõrghoonete 
paiknemine Tallinnas” (kehtestatud 2009.a) ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamisele eelnevalt, 2005-2006.a.  Kuna uuringud puudutasid lisaks 
buumiaegse nõudlusel hindamisele ka  elanike ja ettevõtjate hoiakuid laiemalt, on 
asjakohane mõnda neist siinkohal kokkuvõtlikult refereerida. 

Kõrghoonete nõudluse ja hinnangu uuring erinevate ettevõtete põhjal (SaarPoll OÜ 2006; 
telefoniintervjuu raames küsitleti 313 ettevõtet, nendest 47 asus kõrghoones ja 266 ei 
asunud kõrghoones ) 

 Kõrghoonesse kolimise põhjusena mainitakse kõige sagedamini hoone head 
asukohta. 

 kõrghoonete plussiks peavad ettevõtjad asukohta ja miinuseks parkimisprobleeme ning lifti 
ootamise aega. 

 Kõige rohkem ollakse kõrghoonete juures rahul ühistranspordiühendusega, ruumide 
tehniliste võimalustega ja maja asukohaga töötajate jaoks. Uute ruumide valikul peetakse 
tähtsamaks kriteeriumiks piirkonda kui konkreetset hoonet.  

 Oluliseimad tegurid ruumide valikul on head tehnilised võimalused, hoone turvalisus ja 
juurdepääs autoga. Kõige olulisem tegur on asukoht klientide ja külaliste jaoks.  

 Üldtendentsina ettevõtted leiavad, et 
 kõrghooned peaksid asuma ainult Tallinna city osas, mitte linna peal hajutatult. Kolmveerand 

küsitletutest leiab, et olulisem on piirkond, mitte ettevõtte asumine kõrghoones. 
 Kõrghoonetes asuvate ettevõtete suhtumine kõrghoonetesse üldiselt on mõnevõrra parem 

kui kõrghoonetes mitteasuvate ettevõtete suhtumine. 

Kõrghooned Tallinnas.  Turuülevaade (ERI Kinnisvara 2005) 

 Nõudlus kõrghoonete koondub järele linna nn city-sse (Rävala pst, Tartu mnt 
alguse ja Viru Keskuse piirkond)  

 Kõrghoonete korterite nõudlus jääb otsesesse sõltuvusse piirkonna uuselamute pakkumiste 
hulgast, vaid südalinna vähemalt 25-korruselise kõrghoone nõudlust mõjutaks uuselamute 
pakkumiste arv vähem 

 Suurt tähelepanu peab pöörama äriotstarbelise kõrghoone välisilmele, kuna juba mitme 
kõrghoone olemasolul piirkonnas hakkab aina rohkem rolli mängima hoone arhitektuur. Uus 
hoone peab üürnike ligimeelitamiseks (ka ülemeelitamiseks) pakkuma turule uut imidžit, 
väljapaistvust ning moodsamat ja tehnoloogilisemat pinda. 

 Tavamahus kõrgärihoonete puhul pole korteritega polüfunktsionaalne ärihoone eriti 
hinnatud, kuna kaotab ära hoone identiteedi. Küll võib polüfunktsionaalsus olla riskide 
maandamiseks õigustatud suure ehitusmahuga (kõrgusega vähemalt 25 korrust) 
kõrghoonete puhul. 

 

Tallinna kõrgelamuelanikud (Tallinna Ülikool 2005) 
 

 55% kõrgelamuelanikest on vähemalt 50 aastased, 60% kuulub keskmise toimetulekua või 
vaesemate perede hulka. Lastega perede osakaa on kõigi kõrgelamuasukate seas 32%, sh 
18% on eelkooliealiste lastega pered.  

 93% küsitletutest ei soovi 16.korrusest kõrgemal elada. 
 Praeguste kõrgelamute elanikud on üldiselt oma eluasemega rahul (86% küsitletutest 
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meeldib oma elamus elada) 
 Kõrgelamu võib sobida peredele, kellel on lisaks linnakorterile ka suvila või maamaja, mis 

aitab tasakaalustada pere erinevate vajduste rahuldamist.  
 On tõenäoline, et uuemates kõrgelamutes soetavad endale teise eluaseme (linnakorteri) osa 

jõukaid eramuomanikke äärelinnas või Tallinna lähipiirkonnast. 
 Kõrgelamusse kolimise põhjuseks on eelkõige korteriga seotud tegurid (suurus, mugavused, 

seisund); tähtuselt teisena nimetati keskkonnategureid (piirkonna keskkondlik maine, 
turvalisus ja saasteallikate puudumine, akendest avanevad vaated ja valgus). Kõige väiksem 
osatähtsus oli sotsiokultuurilise keskkonna teguritel (teenindus ja transport, ligipääs elamule 
ja parkimisvõimalused, elanike arv ja koosseis).  

 Väljaspool kesklinna kõrgelamurajoonide järele Tallinnas ilmselt lähiajal nõudlust ei ole.  

 
Tallinna kõrghoonete teemaplaneering määrab kõrghoone alampiiriks 45 m (viidates 
muuhulgas lennundusseaduses toodud sättele kooskõlastada kõrgemad hooned 
Lennuametiga). Üle 124 m kõrgused hooneid nimetab teemaplaneering pilvelõhkujateks.   
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4. Kõrghoonete vajadus ja võimalikkus Pärnus 

4.1 Ruumilise arengu suundumused Pärnu linna keskusaladel 

 
Pärnu linna morfoloogia (loode-kagus suunaline väljavenitatus) soosib keskuse hajumist ja 
keskusfunktsiooni jagunemist. Ajaloolises linnasüdames ja selle lähiümbruses paikneb 
ülelinnalise tähtsusega keskusala, traditsiooniline polüfunktsionaalne keskus kaubandus-
teeninduspindade, büroode ja  kultuuriasutustega.  Sellele sekundeerib Papiniidus arenev 
kaubandus-teeninduskeskus, mis on orienteeritud eelkõige linnaelanikule ja linnast 
läbisõitjale mugavat juurdepääsu nõudva kaubandus-teenindusfunktsiooni pakkumisele. 
Papiniidu keskust toetab lähedalasuv Mai elamurajoon, mille arvukad elanikud on Papiniidu 
kaubandusteenuste igapäevasteks tarbijateks. 
 

 
Skeemkaart 4.1 1. Pärnu linna keskusalad. 
 
 
Keskusfunktsiooni selline ruumiline jaotus on Pärnu-suguses linnas üsna tavapärane. 
Ülalkirjeldatud arengumustrit nägi ette ka linna 2001.a kehtestatud üldplaneering, samuti 
toetab seda koostatav üldplaneering.  Mitmekeskuseline linn toimib hästi aga enamasti siis, 

Mööda sõiduteid 
ca 11 km, jalgsi 2 
tundi 

Linna morfoloogia  soosib keskuse hajumist ja 
keskusfunktsiooni jagunemist, seda 
võimendab elamualade ja gümnaasiumide 
paiknemine, perspektiivne RB jaam ja juba 
toimunud maakasutusmuutused 

Rail 
Balticu 
peatus 

Pärnu 
kesklinn  Papiniidu 

ärikeskus 
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kui keskusaladel on kindlad, eristuvad funktsioonid ning puudub omavaheline konkurents. 
Hoolimata sellest, et koostatav linna üldplaneering toob erisuse väga hästi esile, on viimastel 
aastatel toimunud arengud senitoimivat ruumimustrit ohustamas. Ohuteguritena võib 
välja tuua alljärgneva: 

 Linnavalitsuse liikumine keskusala piirile. Avaliku võimu kohalolu on linnakeskuses 
on raske alahinnata – ühelt poolt on tegemist nö tajutava väärikusega, mis annab 
keskusalale kaalu, tõsiseltvõetavust ja esinduslikkust; teisalt koondab avalik võim nii 
töökohti kui tõmbab ligi elanikke. Avalik võim toetab ka mitmeid kaubandus- 
teenusfunktsioone, nii lillepoode kui söögikohti. 

 Kaubamajaka kvantitatiivne ja kvalitatiivne areng, selle taustal Papiniidu piirkonna 
tähtsustumine ärikeskusena. Tähtis on siin eelkõige funktsionaalne edasiliikumine 
äärelinna kaubanduskeskusest elustiilikeskuseks, kus pakutakse mitmeid teenuseid, 
sh võimalust maitsta gurmeeroogasid. 

 Metsa tn paikneva Koidula gümnaasiumi muutmine riigigümnaasiumiks. Linna 
kaguservas asuv kool saab oluliseks koolinoorte tõmbekeskuses, mis omakorda 
tekitab nõudluse täiendavate kaubandus-teeninduspindade järele.  

 Rail Balticu peatuse kavandamine Papiniidu piirkonda. Juba praegu on Papiniidu 
laienev ärikeskus hea juurdepääsuga ja oluliste liikumissoonte ristumiskoht. Lisades 
uue tegurina rahvusvahelise kiirrongi peatuse, võib eeldada juba praegu 
hästitoimiva ärikeskuse jõulist arengut. 

 Keskusfunktsioonide kadumine vanalinnast, endise Pärnu peamise kaubandus-
äripiirkonna Rüütli tänava vaikne hääbumine. Kinnisvaraarendajate hinnangul on 6-7 
pidevalt vakantset esimese korruse äripinda selle tendentsi heaks näitajaks. 8 Välja 
tuuakse vanalinna liigset suunatust turistile ja puhkajale, regulatsioonid ja 
ümberkorraldused (nt parkimiskorralduse pidev muutmine,  hoonete 
ruumiprogrammi muutmise keerukus muinsuskaitsealal) annavad ettevõtjatele 
signaali, et nad ei ole siin oodatud. Oma hoobi vanalinna kaubandustänavate 
taandarengule annab ka ostlemisharjumuste muutumine – poodlemas käiakse 
eelkõige suurtes kaubanduskeskustes, mistõttu on PortArtur vanalinnakaubandusele 
ebavõrdne vastane. 

 
Kinnisvaraarendajate hinnangul on hetkel Papiniidu piirkonna ärikeskusel kindel profiil. Hästi 
on täheldatav spetsiifiliste ettevõtlus- ja äripindade nõudlus (ehitusmaterjalide kauplused, 
laopinnad), olulised tegurid on siinkohal eelkõige tasuta parkimine ja hea juurdepääs, samuti 
tekkiv samatüübiliste kaubandus-äripindade sünergia. Oma rolli mängib ka piirkonna 
iseloomu ajalooline järjepidevus.  Ka kesklinnal on praegu veel oma üheseltmõistetav 
suunitlus, olles  võrreldes Papiniiduga selgelt prestiižžem ettevõtluspiirkonna ja kindlasti ka 
elukeskkonnana. Kinnisvaraarendajate hinnangul on kesklinna piirkonnas kindlasti nõudlust 
A-klassi äri, sh eriti kontoripindade järgi. Paljude büroopindade kasutajate (advokaadid, 
notarid, kinnisvarabürood) jaoks on oluline nähtavus tänavaruumis, st eelkõige paiknemine I 
korrusel, ka vitriinaknad jms. Kesklinna uusehitised hetkel seda võimalust ei paku.  
 
Pärnu linnas on 2011.a rahvaloenduse ühele elanikule keskmiselt 30,5 m² elamispinda. 
Hoolimata asjaolust, et võrreldes 2000.a rahvaloendusega on näitaja tugevalt tõusnud 
(2000.a 23 m² elaniku kohta), jääb see siiski alla Lääne-Euroopa riikidele (keskmiselt 35-45 
m² elamispinda elaniku kohta). Samuti on Eesti elamispinnad oluliselt sagedamini 
probleemsed (halvas seisukorras) kui Euroopas keskmiselt (vt alljärgnev skeem). Ülaltoodu 
lubab eeldada jätkuvat nõudlust uue kvaliteetse elamispinna järgi, mis ei ole küll linna 
rahvaarvu aeglase vähenemise tõttu suuremahuline, kuid pikaajaliselt stabiilne.  

                                                             
8 Eksperthinnangu koostamise käigus läbiviidud intervjuud A. Sutiga LVM Kinnisvarast ja P.Priskiga DTZ 

Kinnisvaraeksperdist 
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Skeemkaart 4.1.2 Probleemsetes eluruumides elavad isikud Euroopa Liidus, 2011. Allikas: 
Eurostat. 
 
Pärnu linna elukeskkonna uuring (2012.a, küsitleti  417 15- 74 aastast Pärnu elanikku) tõi 
välja, et kõige väiksemad leibkonnad elavad Kesklinnas ja Ülejõel (2,1 inimest leibkonnas; 
Pärnu keskmine on 2,8). Tööl käiakse kõige sagedamini Kesklinnas (28%). Kesklinnas on ka 
kõige väiksemad elamispinnad (Pärnus keskmiselt  84.6 m² ühe leibkonna kasutuses, 
Kesklinnas  50.6 m²). 
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4.2 Kõrghoonete vajadus Pärnus 

 
Võtteks aluseks kõrghoonete-teemalise teaduskirjanduse ja rakendusuuringud ning 
seostades sealesitatut Pärnu linna hetkeolukorraga, võib välja tuua järgmised järeldused: 
 

 “Klassikalised” kõrghoonete rajamise põhjused Pärnus puuduvad – arendatavat 
maad ei ole vähe, linn ei ole ülemäära tihe, maa ei ole ülikallis, majanduskasv ei ole 
tormiline. 

 Kõrghoonete läbimõeldud lahenduse korral õiges asukohas hakkaksid tööle kaudsed 
positiivsed mõjutegurid. Eelkõige seisneb positiivne mõju linnasüdame elavdumises 
ja mitmekesistumises läbi Pärnus siiani esindamata äri-,büroo ja eluasemepindade 
rajamise.  Kõrget hoonemahtu pieteeditundeliselt kavandades kaasnevad positiivsed 
ilmingud ka lähiümbrusele, sh vanalinnale (tõuseb lähialade vaadeldavus, piirkonna 
korrastatus ja heakord ning kuvand). Eelneva tulemusel avaldaksid kõrghooned 
soodsaid kaudseid mõjusid Pärnu ettevõtlus- ja elukeskkonnale.  

 Vältida tuleks vanale maailmale iseloomuliku “uue keskuse” teket ajaloolisest 
südalinnast kaugel, millega võib kaasneda vana keskuse kiire hääbumine. Selge huvi 
olemasolul on otstarbekas võimaldada hästiplaneeritud kõrghooneid pigem 
kesklinna piirkonda, ajaloolise linnasüdame vahetusse lähedusse. 

 
Käesoleva analüüsi läbiviimisel võeti põhimõtteliseks lähenemiseks, et kõrghooned rajatakse 
perspektiivis 3 hoonest koosneva grupina. Hooned on astmelise kõrgusega, kõrgeim hoone 
on tipukõrgusega 93m, ehitusaluse pinnaga kuni 400 m² (koos rõdudega), küljepikkusega 
vahemikus 16-20 m, 28 korruseline.  Madalamad hooned on tipukõrgusega  63 m, 19 
korruselised, ehitusaluse pinnaga samuti kuni 400  m² (esimesed kaks korrust on 
ulatuslikuma ehitusaluse pinnaga) ja küljepikkusega vahemikus 16-20 m. Hooned 
kavandatakse polufünktsionaalsena, pakkudes nii avalikke äripindu (kauplused, kohvikud 
jms), büroopindu ja ka kortereid (keskmiselt 3 korterit korruse peale – nt 4 kahetoalist; 2 4-
toalist; 2 3-toalist ja üks 2-toaline, vt illustratsioon 4.2.1). Kõrgeimal hoonel on äri-, kontori- 
ja avalikke pindu 5 korrust; madalamatel 4 korrust. Hinnanguliselt võib arvestada kolme 
kõrghoone peale kokku  suurusjärgus 300 elanikuga (3 hoone peale kokku 159 korterit). 
Parkimisala orienteeruv vajadus on 4000-5000m2, mis on lahendatav hoonete vahel (st 
parkimisala peale tuleb kavandada haljastatud avalik ruum). 
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Illustratsioon 4.2.1. Võimalike kõrghoonete funktsionaal-kõrguslik jaotus. 
 

 
 
 

4.3 Võimalike kõrghoonete soovituslikud asukohad 

 
Käesolevas analüüsis  käsitleti kõrghoonete võimalikku paiknemist  Pärnu keskusaladel, 
kesklinnas ja Papiniidu piirkonnas. Maailma kogemus on näidanud, et kõrghooned kui 
linnaehituslikud dominandid toovad endaga kaasa kõrge linnaruumilise aktiivsuse, mis on 
sobiv just keskusaladele. Kõrghoonete paigutamine äärealadele või  traditsiooniliselt 
monofunktsionaasetesse piirkondadesse võib kaasa tuua väljakujunenud keskuse tähtsuse 
vähenemise ja keskusfunktsiooni hajumise. Seetõttu ei analüüsita käesolevas 
eksperthinnangus võimalikke sobivaid asukohti otsides tervet Pärnu linna territooriumi. 
 
Eksperthinnangu koostajad on seisukohal, et Pärnu linna võimalike kõrghoonete 
soovituslikud asukohad tuleb koondada kesklinna (alljärgneval skeemil tähistatud punase 
ovaaliga). 
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Skeemkaart 4.3.1 Pärnu linna võimalike kõrghoonete soovituslik asukoht Kesklinna 
piirkonnas 
 
Asukohtade valikul on lähtutud järgmistest kriteeriumitest: 
 
1. Vaadeldavus (paiknemine sobivate vaatekoridoride ristumiskohas; nö negatiivsed 

vaatekoridorid – oluliste linnatähiste/maamärkide häirimise vältimine, ebasobivate 
vaadete vältimine vanalinna põhilistelt tänavatelt;  vaadeldavus distantsilt, vaadete 
hajumisruum); vt illustratsioonid 4.3.2, 4.3.3 

2. Ala seisukord  (hoonestamata/hoonestatud;  heakorrastamata; haljastatud; hoonestuse 
iseloom jne) ; vt illustratsioon 4.3.4 

3. Asukoht ja juurdepääsetavus (kasutades mh Rohemärgis 2015 asukoha hindamise 
kriteeriume) 

4. Ümbritsevate hoonetega harmoneerumine (ebaproportsionaalsete kontrastide vältimine) 
5. Tervikliku linnaruumi loomise võimalus  
6. Vanalinna lähedus ja eksponeerimisvõimalused 
7. Piirangute olemasolu  
8. Kavandatavad sillakoridorid 
 
Ülaltoodud kriteeriume analüüsides jäi kaalukausile mitmeid erinevaid võimalikke asukohti 
(vt illustratsiooni Vaadete analüüs ja kõrghoonete võimalik paiknemine, maksimaalversioon). 
Arvestades Pärnu konteksti ei peetud asukohtade  maksimaalversiooni täpsemat analüüsi 
otstarbekaks ning keskenduti ühele piirkonnale. Eksperthinnangu järgi jäävad kõrghoonete 
võimalikud soovituslikud asukohad kesklinna, Laia tn ja jõe vahelisel alale.  Võimalikud 
kõrghooned võiksid paikneda Aia tn pikenduses ida pool, persepektiivse jõesilla vahetus 
läheduses, koostatava üldplaneeringu arendusala nr 1 idaosas (vt illustratsioonid lk 19).  
 
Kõrghoonete võimalike asukohtade analüüsimisel üheks oluliseks kriteeriumiks olnud 
vaadeldavus kajastub  järgnevatel illustratsioonidel. Vaadeldavusanalüüsid tehti kahele  
põhimõttelisele variandile, vastavalt 6-st ja 3-st kõrghoonest koosnevatele gruppidele. 
Kokkuvõttes osutus soovitatavaks 3-st kõrghoonest koosnev variant, kuna võimaldab luua 
esindusliku linnasilueti ilma liigse massiivsuseta. 
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 llustratsioon 4.3.2. Vaadete analüüs ja kõrghoonete võimalik paiknemine, maksimaalversioon 
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llustratsioon 4.3.3. Vaadete analüüs ja võimalik kõrghoonete soovituslik ala (kõrghoonetelt avanevad vaated, vasakul 3 hoonega variant, paremal 6 
hoonega variant. Vaated on illustratsioonidena toodud lk 22) 
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Väljapakutav kõrghoonete paiknemise ala jääb küll muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kuid 
on oma iseloomult muinsuskaitseliselt väheväärtusliku hoonestusega ja kohati ka 
hoonestamata ala (vt alljärgnev skeem). 
 

 
Illustratsioon 4.3.4. Kesklinna piirkonna hoonestuslik iseloom 
 
Väljapakutud kõrghoonete ala asukoha kasuks räägivad järgmised asjaolud: 

- Paiknemine kesklinnas, mis võimaldab südalinna elavdada 
- Atraktiivne asukoht jõe kaldal, mis sobib nii elu- kui äripindadele (vaated, 

ligipääsetavus, lähipiirkondade iseloom, teenuste kättesaadavus, kaldapromenaadi 
lähedus, kõrgemal puhas õhk) 

- Potentsiaalselt väga hea juurdepääs erinevate liikumisviisidega (vt kokkuvõte ptk 4) 
- Respekteeriv asukoht Vanalinna suhtes – piisavalt kaugel ja eraldatud oluliste 

liikumissoontega, et ei kaasneks otsesed negatiivsed mõjud (mahuline 
domineerimine; kontrastsus; vaatesuundade risustamine)  

- Vanalinna eksponeerimise võimalus – ala asub Vanalinnale piisavalt lähedal, et tõsta 
vanalinna atraktiivsust vaadeldavuse tagamise läbi. 

- Linnaehituslikku eripära rõhutav mõju arenevale uuele kesklinnale 
- Seni alakasutatud piirkonna korrastamine ja väärtuse tõstmine 
- Võimalikud kõrghooned ei varjutaks ühtegi olemasolevat hoonet 
 
 

Eksperthinnangu koostajad  on seisukohal, et vältida tuleb kõrghoonete rajamist Papiniidu 
piirkonda. Papiniidu täiendav hoonestamine kõrghoonetega tugevdaks oluliselt sealset 
sekundaarse tähtsusega kaubandus-teeninduskeskust ja võimendaks lk 14 loetletud 
ohutegurite mõju. Kõrghooned Papiniidu piirkonnas muudaks hetkel sealse selge iseloomuga 
keskusala – mugava juurdepääsuga äripinnad, mis on orienteeritud masstarbimisele –profiili, 
lähendades seda oluliselt kesklinna polüfunktsionaalsele keskusele. Papiniidu piirkonna 
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linnaehituslik tihendamine kõrghoonetega seaks ohtu linnasüdame elujõulisuse ja omaks 
seega negatiivset mõju Pärnu linna kui terviku konkurentsivõimele. 
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4.4 Ettepanekud kõrghoonete iseloomu ja kaasnevate mõjude osas 

 

4.4.1 Linnaehituslikud ja arhitektuursed üldtingimused 

 
Väljapakutud soovituslikku asukohta kõrghoonete kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata 
järgmistele punktidele: 
 
Linnaehituslikud tegurid 

 Ümbritsevate hoonetega harmoneerumine (ebaproportsionaalsete kontrastide 
vältimine ja sujuv kõrguslik üleminek) 

 Tervikliku linnaruumi loomise võimalus (side erinevate tasanditega-tänav, katus, 
terrass, jne. Side erinevate teenuste ja komunikatsioonidega) 

 Liiga eraldiseisva ebasobiva ja üksiku mahu vältimine 
 Visuaalse hoonemassiivi tekkimise välistamine 
 Tervikliku kompleksi loomise võimalus 
 Ebasobivate vaadete vältimine vanalinna põhilistelt tänavatelt 
 Oluliste ajaloolist ekirikutornide vaatesuundadega arvestamine 
 Suhestumine ümbritsevate tänavate ja naaberkvartalite ja linnaruumiga, kergliikluse 

ühendused (võimalus kaasata lähiümbrust - tänavad, pargid, väljakud) 
 Linna tunnussilueti loomine 

 
Arhitektuursed tegurid 

 Õhulisus 
 Sale ja liigendatud hoonemaht, hoone pinna kõrguslik kahanemine (alumised 

korrused suuremad kui ülemised, ülespoole kahanev korruse pind) 
 Unikaalne arhitektuurne lahendus  
 Fassaadide liigendatus ja mitmekesisus. 
 Arhitektuurse lahenduse mitmekesistamise  lisavõimalused - rohelised fassaadid, 

rippuvad konsoolsed aiad ¼ korruste osas 
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Illustratsioon 4.4.1.1. Kolmest hoonest koosnev võimalik kõrghoonete grupp on erineva 
kõrgusega 
 
 
 

 
Illustratsioon 4.4.1.2. Pärnu võimalikud kavandatavad kõrghooned Tallinna kõrghoonete 
taustal. Hoonemahud on saledamad ja mõnevõrra madalamad. 
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Illustratsioon 4.4.1.3. Panoraamvaade jõelt võimalikele kõrghoonetele (6-ne grupp ja 3-ne grupp) 
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4.4.2 Mõju Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealale 

 
Pärnu vanalinn võeti esmakordselt muinsuskaitse alla 1973. a. Muinsuskaitseala koosneb 
Pärnu vanalinnast ning seda ümbritsevast endisest muldkindlustuste vööndist koos 
mereäärse rannapargiga ning nende vahel paiknevast ajalooliselt kujunenud villade maa-
alast. Vabariigi Valitsuse määrus  06.02.2006 nr 32  sätestab muinsuskaitseala kaitse-
eesmärgina  ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku koosluse ja muinsuskaitseala 
kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, kultuurkihi, maastikuelementide, miljöölise eripära 
ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine. 
 
Väljapakutud kõrghoonete võimalikud asukohad paiknevad muinsuskaitseala kaitsevööndis. 
Muinsuskaitseala põhimäärus sätestab kaitsevööndis kehtivad kitsendused alljärgnevalt: 
 

§ 8. Muinsuskaitseala kaitsevööndis kehtivad kitsendused 

(1) Muinsuskaitseala kaitsevööndi hoonestamisel tuleb vältida järske kontraste hoonestuse mastaapsuses 
muinsuskaitsealal ja vahetult selle piiri ääres ning tagada vanalinna silueti vaadeldavus olulistest 
vaatepunktidest linnas, vanalinnasuunalistelt tänavatelt ja merelt. 

(2) Muinsuskaitseameti loata on muinsuskaitseala kaitsevööndis keelatud: 
1) püstitada välismõõtmete tõttu muinsuskaitseala oluliste vertikaalsete dominantide vaadeldavust 
häirivaid või olulisi kaugvaateid muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi, kusjuures ehitiste kõrgus vanalinna 
ja jõe vahelises lõigus Ringi tänavast kuni vallikraavini ei tohi ületada Pärnu Kontserdimaja kõrgust; 
2) püstitada muinsuskaitseala välispiirile välismõõtmetelt või ehitusmahult muinsuskaitseala või tema 
välispiiriga vahetult külgneva hoonestuse suhtes mastaapidelt mittesobivaid ehitisi; 
3) paigaldada olulistele vaatesuundadele vanalinnale avanevaid vaateid katvaid või oluliselt varjavaid 
reklaame, tehnilisi rajatisi või muid konstruktsioone. 

 

 

 

Kaitsevööndi eesmärk on eelkõige tagada muinsuskaitseala vaadeldavus ja mitte kavandada 
kaitseala tajutavalt häirivaid objekte. Võimalike kõrghoonete asukohad jäävad kaitsevööndi 
serva-alale ja on kaalutletult paigutatud nii, et negatiivne mõju muinsuskaitsealale oleks 
võimalikult väike. Kõrghoonete rajamine arvestades vanalinna nähtavust kui ühte olulisemat 
lähtekriteeriumit võimaldab tõsta oluliselt muinsuskaitseala vaadeldavust kaug- ja 
kõrgvaadetena. Kõrghoonete mastaape võib kõrguslikult käsitleda muinsuskaitseala 
hoonemahtudele kontrastseina, kuid paiknemine teiselpool liiklussoonena olulist Pikka 
tänavat, massiivsete uushoonete piirkonnas leevendab vanalinnale vastanduvat mõju. 
Välditud on ka kõrghoonete asetamist vanalinnatänavatelt avanevatesse vaatesihtidesse.  
 
Võimalike kõrghoonete rajamine kaitsevööndi serva-alale on siiski tõlgendatav täiendavate järskude 
hoonestuslike kontrastide loomisena, kuigi vastuolud eksisteerivad juba olemasoleva uushoonestuse 
(PortArtur jt hooned) puhul. Olemasoleva uushoonestuse näol on tekkinud ajaloolise piirkonna ja 
kõrghoonete võimalike asukohtade vahel nö vahevöönd, mis eristub selgelt oma linnaehituslike ja 
arhitektuursete parameetrite osas vanalinnast.  Käesolev eksperthinnang teeb ettepaneku Pärnu 
vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsela kaitsevööndi vähendamiseks, jättes Laia tn ja jõe vahelise ala 
kaitsevööndist välja (vt järgnevad skeemkaardid). 
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Skeemkaart 4.4.2.1 Vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndi vähendamise 
ettepanek eri-ilmeliste hoonestusalade taustal (tähistatud punase viirutusega). 
 

 
Skeemkaart 4.4.2.2 Vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndi vähendamise 
ettepanek muinsuskaitseala erinevates piirkondades (tähistatud punase viirutusega). 
 
Vanalinna vaadeldavusanalüüsi illustratsiooonid on toodud järgnevatel lehekülgedel. 
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Illustratsioon 4.4.2.1. Vanalinna vaatepunktide paiknemine.



Eksperthinnang  
“Pärnu linna kõrghoonete püstitamise sotsiaalmajanduslik vajadus ja võimalikkus linnaehituslikust aspektist” 

T. Tuhal, P.Metspalu   

 
29 

 
 

 
Illustratsioon 4.4.2.2. Vaade võimalikust kõrghoonest Vanalinnale (vaade 58 m kõrguselt) 
 

 
Illustratsioon 4.4.2.3. Vaade võimalikust kõrghoonest Vanalinnale (vaade 58 m kõrguselt) 
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Illustratsioon 4.4.2.4. Vaade võimalikule kõrghoonele  Hommiku tänavalt 

 

 
Illustratsioon 4.4.2.5. Hüpoteetiline vaade võimalikele kõrghoonetele rannarajoonist vana 
mudaravila eest piki Supeluse tänavat (reaalsuses vaatel ees olemasolevad hooned) 
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4.4.3 Kõrghoonete rajamisega seotud mõjude kompensatsioonimehhanismid 

 
Alljärgnev peatükk toob välja võimalused, kuidas leevendada kõrghoonete rajamisega 
kaasnevaid negatiivseid ja võimendada positiivseid mõjusid. Ettepanekud põhinevad nii 
teaduskirjandusel kui koostajate varasemal kogemusel.  
 

 Hoonemahu visuaalne huvitavus, õhulisus ja liigendatus, vähene ehitusalune pind. 
Vältimaks massiivse “kasti” muljet ning minimiseerimaks vastandumist lähiala 
struktuuridele tuleks võimalikud kõrghooned kavandada saledad ja liigendatud 
hoonemahtudega. Kaaluda võib nt taimestikuga osaliselt kaetud rohefassaade, 
kõrgemate korruste tagasiasteid ja vähendatud mahte jne. Hoonemahu liigendatus 
aitab vähendada ka tuulekoridoride mõju. 

 Avalike funktsioonide kavandamine tänavatasapinnale ja kõrgeimatele korrustele, 
büroopindade planeerimine alumistele korrustele, korterite rajamine kõrgeimatele 
korrustele. 
Avalikud funktsioonid aitavad kõrghoonel aktiivselt linnaruumiga suhestuda, 
tähtsad on siinkohal vitriinaknad ja viimistusmaterjalina peegelklaasi vältimine. 
Tähtis on tagada avalikkuse juurdepääs kõrghoone olulisimale ressurssile – 
avanevatele kaugvaadetele, kavandades kõrgematele korrustele nt vaateplatvormi 
ja kohviku. Kvaliteetsete büroopindade nõudlust Pärnu kesklinnas tunnistavad 
mitmed kinnisvaraarendajad. Kõrgeimatel korrustel atraktiivsete vaadetega 
korterid on Pärnu linnas suurt potentsiaali omav eluasemetüüp. 

 Lähiümbruse läbimõeldud kujundus, funktsionaalse avaliku ruumi rajamine 
Kõrghoone(te) läbiümbrus peab aitama kaasa tervikmulje tekkele, tasakaalustades 
vertikaalset mahtu. Tähtis on siin nii maastikukujundus kui linnadisain, samuti 
hoone kasutajate vajadustega maksimaalne arvestamine. 

 Eliisabeti kiriku paiknemise ja tornikõrgusega (52,5 m) arvestamine 
Respekteeriv suhtumine  olemasolevasse linnaruumi peab väljenduma vaadeldavuse 
läbimõelduses ja ka  tajutavate kontrastide leevendamises. 

 Elamispindade kavandamisel maksimaalne potentsiaalsete elanike vajadustega 
arvestamine. 
Kõrghoonete elanikud on välja toonud, et lisaks arhitektuursele üldilmele, asukohale 
ja juurdepääsetavusele on tähtsad ka turvalisus, hoonesisesed teenused, välisruum 
jms. 

 Era- ja avaliku sektori koostöös võimalikesse kõrghoonetesse nt õpetajatele 
subsideeritud (üüri)korterite rajamise kaalumine. 
Tasakaalustamaks võimalikke sotsiaalseid kihistumisnähte ja linnakodanike 
vastandumist võiks kaaluda nt aasta õpetajale kõrghoones üüripinna pakkumist. 

 Maksimaalne seostatus vanalinnaga 
Potentsiaalsete kõrghoonete ja vanalinna vahelise sünergia tekitamiseks on oluline 
nii füüsiliste kui mentaalselt tajutavate sidemete loomine – tänavaviidad, mis 
rõhutavad, et vanalinn on lühikese jalutuskäigu kaugusel; vaateplatvormil 
vanalinna siluetti selgitavad skeemid jm infomaterjal jms. 
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5. Kokkuvõte 

 
Kuigi kõrghoonete ühest definitsiooni maailmas kasutusel ei ole, käsitletakse sageli 
kõrgemaid hooneid miinimumkõrgusega 9 korrust. Eestis on konkreetse määratluse 
sätestanud Tallinna linn, seades kõrghoone miinimumpiiriks 45 meetrit. Käesolev 
eksperthinnang analüüsib lähteülesandest tulenevalt 8 korrusest kõrgemaid hooneid. 
 
Analüüs näitas, et kõrghoonete rajamine Pärnus on põhjendatud eelkõige sooviga tõsta 
kesklinna atraktiivsust, otsest teravat vajadust kõrghoonete rajamiseks ei ole (ei toimu 
rahvastiku kiire kasv ega tormiline majandusareng ning maaressurss ei ole piiratud ega 
kallis). Eksperthinnangu koostajad ei tuvastanud tegureid, mis toimiks kõrghoonete rajamist 
välistavatena. Pärnus siiani esindamata kõrgete äri-, büroo ja eluasemepindade rajamine on 
otstarbekas kesklinnas, kus arendus toimiks linnasüdame atraktiivsuse tõstjana ja tooks 
kaasa kõige enam positiivseid mõjusid linna kui terviku arengule. 
 
Uue kesklinna piirkonda paigutatud kõrghoonetega kaasnevad positiivsed mõjud hakkavad 
toimima läbimõeldud lahenduse puhul. Kõrghoonete täpsemal kavandamisel tuleb 
tähelepanu pöörata järgmistele punktidele: 

 Olemasolevate väärtuste respekteerimine 
Võimaliku kõrghoonete ala paigutus tõstab vanalinna vaadeldavust, samas 
põhjustamata otseseid häiringuid (paiknemine teisel pool Pikka tn, 
vanalinnatänavatest avanevate vaatesihtide vältimine).  Kõrghoonete ala seostub 
uue keskuse linnaehitusliku iseloomuga, aitab tõsta alakasutatud jõeäärse piirkonna 
kvaliteeti ja funktsionaalsust aktiivse elukeskkonnana. Muinsuskaitseliste väärtuste 
parem eksponeeritus toimib kesklinna arengu hoogustajana.  

 Orienteerumine kõrgklassi elamis-ja büroopindadele 
Kinnisvaraarendajate hinnangul on kesklinnas nõudlus just kaasaegse, A-klassi äri-ja 
kontoripinna järele. Elamispindades võib eeldada nõudlust just kaasaegsete korterite 
osas,  ka maailma kogemus näitab, et kõrghoonekorterite soovijateks on 
selgeltpiiritletav ja aina kasvav elanikekiht. Eksperthinnangus väljapakutud 
võimalike kõrghoonete asukoht võimaldab täita nt klassifikaatori Rohemärgis 2015 
A-klassi asukohakriteeriume (ühistranspordi ühendus, teenuste lähedus, 
alternatiivsed transpordivõimalused). Elamispinna suurus inimese kohta on Eestis 
kiiresti kasvanud (Pärnu keskmine 2011.a rahvaloenduse järgi 30,5m2), kuid jääb 
Euroopa riikidele siiski oluliselt alla; samuti on kehvem elamispindade kvaliteet. 
Atraktiivses asukohas kaasaegsete korterite loomine, millel on oluline lisaväärtus 
avanevate vaadete näol, tõstab Pärnu positsiooni eluasemeturul ja võimaldab ligi 
meelitada elanikke ka väljastpoolt linna. Väljapakutud mahud on tagasihoidlikud (3 
hoonet korterite hinnangulise koguarvuga 159) ja realiseeruvad tõenäoliselt pikema 
perioodi jooksul.  

 Avaliku ja erasektori koostöös terviklahenduse loomine koos väljapakutud 
kompensatsioonimehhanismide rakendamisega, sh 

 Liiklusskeem (ala juurdepääsetavuse parendamiseks Laia tn muutmine 
kahesuunaliseks; Aia tn ja/või Pargi tn pikenduse väljaehitamine; soovitavalt 
ka uue jõesilla rajamine) 

 Funktsionaalne avalik ruum koos rõhutatud vanalinna-suunaliste 
ühendustega 

 Toimivad ja ruumis eristuvad ühendused jõega (Laia tn poolt kergliiklejate 
juurdepääsud jõekaldale) 

 Tagamaks loodava ruumi kõrget kvaliteeti seada maa-alale tähtajaline 
hoonestusõigus, maa jätta linna omandisse 
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Soovitused võimalike kõrghoonete arhitektuursete üldtingimuste osas 
 

 Minimaalsest 3-st kõrghoonest koosnev hoonegrupp, hooned on astmelise 
kõrgusega. 

 Hoonete ehitusalune pind kuni 400 m² (koos rõdudega), küljepikkusega vahemikus 
16-20 m (koos rõdudega), kõrgeim hoone on tipukõrgusega 93m, 28 korruseline.  
Madalamad hooned on tipukõrgusega  63 m, 19 korruselised. Hoonete kõrguse ja 
paiknemise osas tuleb järgida vaadeldavuse parameetreid, mis moodustab kõige 
kõrgemast hoonest alates koonuse (vt alljärgnev skeem). 

 

 
Illustratsioon 4.1 Võimalike kõrghoonete kõrguste koonuseline vähenemine kolme 

korruse kaupa,  vahemike kaugusi illustreerib plaanilise laotisena  “märklaud”. 
 
 Liigendatud hoonemahud, hoone pinna kõrguslik kahanemine (alumised korrused 

suuremad kui ülemised, ülespoole astmeliselt kahanev korruse pind). 
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Lisa 1. Kõrghoonete mõjutegurid 

 
Mõjuteguri tüüp + - 

Vaatenurgast sõltuv - 
vaadeldav nii positiivse 
kui negatiivsena 

Märgiline tähendus (jõukus, heaolu) Märgiline tähendus (liigne laristamine, wannabe-suurlinn) 

Kohaidentiteedi muutus (asukohast sõltuv), selle mõju erinevatele 
elanikegruppidele 

Kohaidentiteedi muutus (asukohast sõltuv), selle mõju erinevatele 
elanikegruppidele 

Atraktiivsus - elamis-ja tööpindade kõrge kvaliteet ja kaasaegsus, 
eelkõige tulenevalt vaadetest 

Mitte-atraktiivsus - väikelinna sobimatus  

Kinnisvarahinna kasv (nii hoones endas kui lähialadel) Kinnisvarahinna langus (eelkõige lähedalasuvatel elamualadel) 

Atraktiivsusest tulenevalt ettevõtjate-spetsialistide ligimeelitaja  

Väljapaistva lahenduse puhul unikaalse maamärgi teke Oht linnaruumi unikaalsuse vähenemisele, globaalne 
üheülbastumine 

Laiema linnaruumiga 
seotud 

Linnaruumi mitmekesisuse kasv  Kasvav segregatsioon (elukohaeelistus ja tegevusruum pigem  
noortele ja edukatele) 

Linna silueti rikastamine  

Ökonoomika Maa- ja ruumikasutuse ökonoomsus (tiheda linnaruumi tingimustes, st 
mitte olukorras kus suhteliselt hõredas linna kõrgub hoone laiutavat 
suurt avaparklat) 

Kallis ehitada ja üleval pidada, samuti lammutada 

Turvalisus  Vähene turvalisus,  võimalikud evakuatsiooniprobleemid 
(tulekahju, hoone varing) 

Asukohast tulenev Avanev vaade vanalinnale  (kui asukoht  Aia tn piirkonnas 
lähipiirkonnas) 

Getostumise oht (eelkõige äärelinnalises asukohas) 

Läbimõeldud lahenduse puhul transpordikulude kokkuhoid piirkonnas, 
segafunktsiooni puhul liikumisvajaduse minimiseerimine 

Liikluse ja liikumise kontsentratsioonipunkt, mis kehva lahenduse 
korral tekitab ummikuid ja teekonnakatkestusi 

Keskkonnamõjuga seotud Parem välisõhu kvaliteet kõrgemal Varjutuspiirkonnad; peegelklaasfassaadide puhul madala 
päikesega peegeldused  

Valgusreostus, eelkõige seotud reklaamsiltidega 

Mikrokliima halvenemine (õhukvaliteet, tuulekoridorid) 
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Töös on kasutatud Henri Eessalu koostatud Pärnu 3D mudelit 
 


