
AS Tallinna Tööstuspargid on Tallinna linna 2004. aastal asutatud äriühing, mille tegevuse eesmärgiks on 

soodsate tingimuste loomine tööstusliku tootmise arendamiseks ning uute töökohtade loomine Tallinnas.

Esimene arendusprojekt oli 2005. aastal Tondiraba tööstuspark, teine 2007. aastal Betooni tööstuspark. 

Kolmas arendusprojekt on Suur-Sõjamäe tööstuspark. Tööstuspargid asuvad Tallinnas Lasnamäel.

Tööstusparkide asukohad Peterburi tee ja Tallinna ringtee liiklussõlme läheduses on logistiliselt soodsad:

AS TALLINNA TÖÖSTUSPARGID

•  transpordi hea juurdepääs 

kõikidest suundadest, sh 

ühistranspordiga;

•  Tallinna kesklinn, lennujaam 

ja põhimaanteed 10-minutilise 

sõiduteekonna kaugusel;

•  Muuga sadam 20-minutilise 

sõiduteekonna kaugusel;

•  piisavalt tööjõudu tänu suure 

elamurajooni lähedusele.

Arenduse käigus koostatakse 

detailplaneeringud, ehitatakse 

välja infrastruktuur ja rajatakse 

kõik vajalikud kommunikatsioonid 

kruntide piirini.
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Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn 11415, e-mail: info@ltp.ee 
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asub Tallinnas Lasnamäel Peterburi tee, Kuuli tänava, 

Laagna tee ja Taevakivi tänava vahelisel maa-alal.

•  22,5 ha suurusel alal on 18 tööstusotstarbelist krunti

•  kokku on ehitusõigus maksimaalselt  

164 000 m2 suletud brutopinnale, millest 80% on 

tootmispind ja 20% on äripind

•  kruntide suurus 4 900–14 300 m2

•  lubatud täisehitus 50–70%

•  maksimaalselt 1–6-korruselised tootmis- ja 

ärihooned

Iga krundi piirini on rajatud kommunikatsioonid: 

•  sõidu- ja kõnniteed ning mahasõidud kruntidele;

•  tänavavalgustus;

•  sadevete kanalisatsioon;

•  kaugküttetrass;

•  vee- ja kanalisatsioonitrassid;

•  sidevarustus;

•  elektrivarustus.

Tondiraba tööstuspargi ettevõtted on: A-Selver AS, AS 

Baltika, Estel Elektro AS, Värvaltrans OÜ,  Bombono OÜ, 

Avektra OÜ, AS Otto Bock Estonia, Logistika Pluss OÜ. 

Osadel kruntidel arendustegevus veel käib.

Miks valis AS Baltika oma tootmisüksuse asukohaks 

Tondiraba tööstuspargi ja mis neile tööstuspargi 

juures meeldib? 

2006. aastal otsustas Baltika oma tootmise kesklinnast ära 

kolida ning uue koha valikus oli kokku 15 erinevat krunti. 

Nende seast valisime välja Tallinna linna poolt arendatud 

Tondiraba tööstuspargi, kus praegu asub nii Baltika 

logistikakeskus kui tootmine. See tööstuspark sobib meile 

asukoha mõttes väga hästi – krundid asuvad linnas ning 

ettevõtte töötajad saavad ühistranspordiga mugavalt tööle. 

Lisaks ehitas Tallinna linn välja infrastruktuuri.

TONDIRABA TÖÖSTUSPARK
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asub Tallinnas Lasnamäel Peterburi tee, raudtee ja 

Betooni tänava vahelisel 3,6 ha suurusel maa-alal, 

Sarruse tänaval.

•   80% tootmispind ja 20% äripind

•  kruntide suurus 2 500 m2

•  lubatud täisehitus 40%

•  krunte on võimalik liita

•  ehitada võib 1–5-korruselisi tootmis- ja ärihooneid

Iga krundi piirini on rajatud kommunikatsioonid:

•  sõidu- ja kõnniteed ning mahasõidud kruntidele;

•  tänavavalgustus;

•  sadevete kanalisatsioon;

•  gaasitrass;

•  vee- ja kanalisatsioonitrassid;

•  sidevarustus;

•  elektrivarustus.

Pakkumisel olevate kruntide info www.ltp.ee.
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Kinnistutele hoonestajate leidmine toimub AS Tallinna Tööstuspargid poolt korraldatavatel arenduskonkurssidel.
Kinnistuid müüakse või seatakse arendaja kasuks hoonestusõigus ja peale projekti valmimist on arendajal õigus 
kinnistu välja osta.

SUUR-SÕJAMÄE TÖÖSTUSPARK
asub Tallinnas, Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänava ja 

raudtee vahelisel 6,4 ha suurusel maa-alal Nuia ja Tapri 

tänaval.

•  80% tootmispind ja 20% äripind

•  kruntide suurus 2 500–5 100 m2

•  lubatud täisehitus 50%

•  krunte on võimalik liita

•  ehitada võib 1–4-korruselisi tootmis- ja ärihooneid

Iga krundi piirini on rajatud kommunikatsioonid:

•  sõidu- ja kõnniteed ning mahasõidud kruntidele;

•  tänavavalgustus;

•  sadevete kanalisatsioon;

•  gaasitrass;

•  vee- ja kanalisatsioonitrassid;

•  sidevarustus;

•  elektrivarustus.

Pakkumisel olevate kruntide info www.ltp.ee.
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