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Kes peaks vastutama Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal läbiviidud raie eest 

 

Vastavalt abilinnapea taotlusele hindas linna sisekontrolöri teenistus Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitsealalal terviseradade rajamise II etapi käigus toimunud tegevuste ettevalmistamise 
käiku ja põhjendatust. 

Hinnangu eesmärgiks on selgitada välja, mis läks valesti ja kas mõnel linnateenistujal 
lasub vastutus juhtunu eest. 

Memos on välja toodud etappide kaupa kogu protsessi olulisemad asjaolud koos viidetaga, et 
igaüks saaks nende pinnalt oma seisukoha kujundada.  

Käsitletud on Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale terviseradade kavandamisega seotud 
protsesse alates seda võimaldava kaitse-eeskirja muudatuse ettepaneku tegemisest 
2005.aastal. Nii ammusest ajast pärinevad võimalikud süüteod oleks küll tänaseks aegunud, kuid 
see on vajalik asjade käigust tervikpildi saamiseks ning põhjusel, et kodanikkonna esindajad on 
selle küsimuse vastu huvi ilmutanud (nö ajaloolise tõe huvides). 

Asjaosaliste selgitusi pole memo koostamisel võetud, kuna see oleks ülemäära aeganõudev, 
ning ulatusliku meediakajastuse taustal ei pruugi asjaosaliste meenutused olla enam piisavalt 
usaldusväärsed. 

Kokkuvõttes leiame järgmist: 
 

i. Tegemist on pikaajalise ja mitmest etapist koosneva paljude asjaosalistega 
protsessiga, kus ühegi konkreetse linnateenistuja roll pole olnud niivõrd määrav, et 
võiks osutada tema vastutusele (põhjuslikule seosele tema tegevuse ja konkreetse 
valminud ehitusprojekti ja toimunud raie vahel. 

ii. Erinevalt enamikust juhtudest, kus esineb selge erahuvi, ja vahel võib ametnikele ette 
heita selle põhjendamatut eelistamist, siis antud juhul on menetluses teadaolevalt 
konkureerinud vaid erinevad avalikud huvid (eelkõige liikumisvõimaluste edendamine 
võimalikult laiale kasutajategrupile ning looduskaitselised kaalutlused).  

iii. Kuivõrd maastikukaitseala kaitse-eeskirja kohaselt võeti ala kaitse alla muuhulgas ka 
suure rekreatiivse tähtsusega metsade kaitseks ja puhkevõimaluste loomiseks, siis oli 
igati adekvaatne kaaluda erinevate sihtgruppide soovide ühildamise võimalusi 
looduskaitseliste eesmärkidega. Seda ka tehti ja kaalumise tulemus väljendub 
teemaplaneeringus „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste 
planeerimine“ (edaspidi ka TP) ja ehitusprojektis. 

iv. Kuna Keskkonnaamet (KeA) on kooskõlastanud nii teemaplaneeringu kui ehitusloa ja 
kinnitanud metsateatise, siis võib eeldada, et kavandatu ei ole vastuolus ala 
keskkonnakaitseliste eesmärkidega. Maastikukaisealal toimuva osas on lõplik 
otsustusõigus nimelt kaitseala valitseja käes, mistõttu kui KeA oleks keeldunud 
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projekti kooskõlastamast (või oleks kooskõlastusest taganenud, kui linn selle kohta 
päringu tegi) siis oleks raie jäänud toimumata. 

v. Olukorras, kus ühe menetluses osaleva ametkonna – KeA – ülesanne on seista nimelt 
kaitseala eesmärkide eest, siis on selge, et teised menetlusosalised ei saanud asuda 
seda rolli dubleerima. 

vi. Pea võimatu on leida adekvaatset selgitust asjaolule, et linn teavitas töödest alles 
eelmisel päeval enne nende alustamist. Kui seda oleks tehtud piisava ajavaruga poleks 
need tööd tulnud ala kasutajatele üllatusena; nad oleksid saanud end soovi korral 
kavandatuga täpsemalt kurssi viia ja tõstatada küsimuse raietöö põhjendatuse kohta 
enne selle läbiviimist.  
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A. Etapiviisiline ülevaade toimunust 

 

I Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muudatus 2006  

a. Kas muudatus oli põhjendatud ja kes oli selle taga? 

Muudatust taotles Tallinna Linn. Vastava taotluse (06.10.2005 kiri nr LV-1/4277; viide01) 

koostajaks on märgitud Ervin Truu ja selle allkirjastas linnapea Tõnis Palts. Põhjendus kõlas 

järgmiselt:  

 

Põhjendus tundus adekvaatne ja KeM algatas muutmise menetluse ja koostas koostöös 

Harjumaa Keskkonnateenistusega (≈KeA) muudatuse eelnõu (viide02). Tegelik koostaja jääb 

küll veidi varjatuks: 

 

Kuid seletuskirjas toodud põhjendused tunduvad üsna ratsionaalsed: 

 

Läbi viidi avatud menetlus: eelnõu avalik väljapanek toimus 13.02 – 27.02.2006 Harjumaa 

Keskkonnateenistus ning Nõmme ja Mustamäe LOV-des. Avalik koosolek toimus 01.03.2006. 

Väljapaneku ajal esitas oma seisukoha (viide03) ka MTÜ Nõmme Tee Selts (edaspidi ka NTS), 

tehes ettepaneku täiendada eelnõud nõnda, et suuremate rajatiste ehitamiseks tuleks koostada 

projekt ja keskkonnamõju hinnang. (Ehkki seda nõuet määrusesse ei lisatud, on sisuliselt seda 

järgitud.) 
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Muudatuse kinnitas VV 26.10.2006 määrusega nr 228 (viide04). Määruse „Nõmme–Mustamäe 

maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ 

kehtiv tekst on leitav siin. 

 

II Teemaplaneering Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine 

b. Kes konkreetsemalt tegelesid TP ja KSH koostamisega? 

Teemaplaneeringu tellijaks oli Tallinna linn, täpsemalt TLPA (siin on peamiselt tegevad olnud 

linna maastikuarhitekt Jekaterina Sibul, linna peaarhitekt Endrik Mänd ja arhitektid Peep 

Moorast, Margarita Lykke ning Jaak-Adam Looveer).  

Planeeringu koostas Osaühing E-KONSULT (planeeringu juht Andres Levald).  

TP keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi OÜ Hendrikson & Ko (keskkonnaeksperdid 

Riin Kutsar ja Heikki Kalle). 

 

c. Kas Tallinna linnal oli üldse õigus midagi maastikukaitsealal planeerida? 

Ikka oli (ja on); tegemist on ju Tallinna kui omavalitsusüksuse haldusterritooriumiga.  

Loomulikult peab planeering arvestama kõiki olemasolevaid reegleid ja piiranguid ning kõik 

otsused vajavad kaitseala valitseja heakskiitu.  

 

d. Kas TP koostamine oli tingimata vajalik? 

Tegelikult ei olnud. Teid kavandati tol perioodil enamasti vaid ehitusprojektiga (kuna toona 

kehtinud TeeS oli üsna umbmäärane) ning ka kaasamist ei peetud vajalikuks, kuivõrd võimalikke 

kaastavaid on teede puhul üle 50 (HMS § 40 lg 3 p 6). Ka need rajad oleks linn võinud ehitada 

vaid projekti alusel (mis tulnuks küll kooskõlastada kaitseala valitsejaga). 

Linn otsustas viia siiski läbi põhjaliku planeerimismenetluse: tegemist oli muuhulgas loogilise 

jätkuga linnavolikogu 23.01.2003 otsusega nr 7 kehtestatud Nõmme tervisespordi radade 

teenindamiseks vajaliku maa määramise detailplaneeringule. 

TP koostamise eesmärgiks oli lähteülesande kohaselt maastikukaitseala ja selle lähiümbruse 

puhkevõimaluste väljaarendamine, arvestades looduskaitselisi tingimusi ning võttes aluseks 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava. 

 

e. Kuidas toimus teemaplaneeringu menetlus ja kas avalikkus oli kaasatud?  

Teemaplaneeringu algatas linnavolikogu 01.11.2007 otsusega nr 266. (HMS § 5 lg 5 kohaselt 
kehtis planeerimismenetlusele PlanS toonane redaktsioon.) 

TP lähteülesande kinnitas linnavalitsus 09.04.2008 korraldusega nr 627. 

TP keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati linnavalitsuse 26.11.2008 
korraldusega nr 2024. (Menetluses tuli juhinduda KeHJS toonasest redaktsioonist). 

22.04.2009 toimus Nõmme Kultuurikeskuses TP lähteseisukohtade avalik arutelu.  

12.05.2009 toimus Nõmme LOV-s KSH programmi ja TP lähteseisukohtade avalik arutelu. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13131075
https://www.riigiteataja.ee/akt/13319183
https://www.riigiteataja.ee/akt/HMS#para40
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=91243&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP002320
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP002320
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109440&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/hms#para5
https://www.riigiteataja.ee/akt/12807807
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110911
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=112856&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/13001178
http://www.tallinn.ee/est/g3566s45391
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22.02 - 16.03.2010 toimus KSH aruande avalik väljapanek. 16.03.2010 toimus Nõmme LOV-s 

ka KSH aruande avalik arutelu. 

10.11.2010 kirjaga nr HJR 6-8/15912-8 kiitis KeA KSH aruande heaks (vt KSH aruanne lk 124). 

29.07.2011 kooskõlastas teemaplaneeringu KeA (lisaks kooskõlastati TP ka erinevate linna 

asutustega, Terviseametiga, Päästeametiga ja selle vaatas läbi ka maavanem). 

21.03.2013 otsusega nr 31 võttis linnavolikogu TP vastu. 

19.04. – 20.05.2013. toimus TP avalik väljapanek. Selle käigus laekus kolm vastuväidet / 

ettepanekut.  

17.07.2013 toimus TP avalik arutelu, mille käigus esitati täiendavalt kolm ettepanekut. 

Üldiselt ettepanekute vastuväidetega arvestati,va ühe erakinnistu omaniku soov viia liikumisrada 
tema kinnistust kaugemale. 

08.10.2013 esitati TP Harju maavanemale järelevalve  teostamiseks. Maavanem palus TP 
kooskõlastada täiendavalt Riigi Maa-ameti ja RMK-ga. Seda ka tehti. 

03.12.2013 korraldas maavanem nõupidamise avalikul väljapanekul üles jäänud vastuväite 
osas.  

31.05.2014 kirjaga nr 6-7/2014/1250 (viide05) andis maavanem teemaplaneeringule oma 
heakskiidu. 
TP „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“ kehtestati 

linnavolikogu 19.02.2015 otsusega nr 32. 

 

f. Asfalti põhjendatakse nüüd puuetega inimeste vajadustega. Kas neid varem üldse kaasati? 

Ikka kaasati. Tallinna linn on olnud puuetega inimeste kaasamisel eeskujuks kogu avalikule 

sektorile. Konkreetsesse menetlusse nimetas Eesti Puuetega Inimeste koda oma esindaja 

10.12.2008 (viide06). 

Lisaks osalesid menetlustes ka näiteks rulluisuliidu ja jalgratturite esindajad (viimaste soov oli 

küll pigem kasutada nõlva mägijalgrattasõiduks). 

 

g. Kas TP/KSH käigus üldse kaaluti radade laiust ja katendeid? 

TP menetlus oli üsna põhjalik; selle käigus kaaluti mitmeid eri aspekte (vt nt A.Levaldi esitlus 

2009 novembrist). 

Alljärgnevad nõuded sisaldusid TP-s nii vastuvõetud, kui lõpuks kehtestatud tekstis: 

 Tänavavõrguga seotud kergliiklusteede katendina eelistada asfalti. Paesõelmete ja 
peenkillustiku sobivust võib kaaluda tänavast eraldatud lõikudel, samuti juhul, kui liiklejate 
hulk on alla 1000 inimese ööpäevas ning kui tee ei ole mõeldud rulluisutajatele.  

 Kaitsealasiseste põhiradade kattena kasutada looduslikku teekattematerjali − soovitatavalt 
paesõelmeid. Asfaltkatet kasutada juhul, kui kergliiklustee kasutajate hulk on suurem kui 
1000 inimest ööpäevas või kui teelõik on ette nähtud ka rulluiskudega sõitmiseks.  

Käsitletud oli ka radade laiust. Eelkõige kohustus juhinduda põhiradade kavandamisel standardi 

„Linnatänavad“ nõuetest. 

KSH esitas nõude, et radade laius ei tohiks olla suurem, kui 4,5 meetrit ja märkis, et rajakate 

tuleb valida lähtuvalt raja peamisest kasutuseesmärgist ja -intensiivsusest. 

https://www.tallinn.ee/est/g3566s52962
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125284&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.tallinn.ee/est/ruumiloome/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-planeerimine
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130375&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.slideshare.net/LEVALA/andreslevaldnmmkatpesitlus
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h. Kas TP koostamisel üldse keskkonnamõjudega arvestati? 

Materjalidest nähtub, et oma soove ja nägemusi esitasid mitmed huvigrupid ja neid ka kaaluti. 

Läbivalt on kõiki ettepaanekuid analüüsitud esmajärjekorras ala kaitse-eesmärkide aspektist. 

Tähelepanuväärne on, et KeA pidas KSH aruannet kohati ülemäära rangeks ja tegi selle kohta 

02.06.2010 kirjas nr HRJ 6-8/15912-6 (vt KSH aruande lk 120) muuhulgas järgmised märkused: 

 

Kokkuvõttes: nii TP kui KSH läbisid põhjaliku menetluse, sh oli kaasatud avalikkus ning need 

said heakskiidu kaitseala valitsejalt (≈KeA). 

 

III Ehitusluba 

i. Kes täpsemalt ehitusprojekti koostasid ja ehitusloa väljastasid? 

Ehitiusprojekti „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviserajad 2. ehitusetapp“ tellis 
Sihtasutus Eesti Terviserajad (Alo Lõoke) ja selle koostasid Teedeprojekt OÜ (Erik Baumann, 
Henno Grenzen) ja AS Stik-Elekter (valgustuse osa; Heigo Lomp). 

Alusuuringutena viidi läbi:  

 Topo-geodeetilised uurimistööd (november 2017; Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia 
Inseneribüroo OÜ; projektijuht Kert Rebane; töötäitja Martti Putnik);   

 Geotehnilised uuringud (2019; OÜ Geotehnika Inseneribüroo G.I.B.; vastutav spetsialist M. 
Olep; teostajad Tõnu Zimovets ja Uku Ostrat) ning  

 Dendroloogia (veebruar/august 2018; OÜ ILEX Haljastus; koostajad Kaja Sepper ja Jana 
Tulk). 

Ehitusloa taotluse esitas ehitisregistrile Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (KeKo; Andre 

Künnapuu), vastuväidetele ja ettepanekutele vastas projekti koostaja Teedeprojekt OÜ (Erik 

Baumann). Menetlusse olid kaasatud nii kaitseala valitseja KeA, kui selle hooldaja RMK. 

Ehitusloa taotluse menetluse viis pädeva haldusorganina läbi ja ehitusloa väljastas TLPA (Helvi 
Kork). 

 

https://www.tallinn.ee/est/g3566s52962


 

Tallinna Linnakantselei 

7 

 

j. Miks viidi ehitusloa menetlus läbi kabinetivaikuses; huvigruppe kaasamata?  

Tegemist on planeerimis- ja ehitusvaldkondkonna üldise loogikaga – kõik olulised, 

põhimõttelised küsimused, huvikonfliktid lahendatakse avalikus, kõiki huvigruppe kaasavas 

planeerimismenetluses, ehitusloa menetlus seevastu peaks olema kiire ja keskenduma 

tehnilistele küsimustele. 

See väljendub ilmekalt seadusega määratud tähtaegades: üldplaneeringu koostamiseks 

tähtaega ei ole määratud, detailplaneeringu kehtestamine tuleks otsustada 3 aasta jooksul 

(PlanS § 139 lg 2) ning ehitusloa menetlus tuleb läbi viia 30 päeva jooksul (EhS § 42 lg 5). 

 

k. Miks anti ehitusluba niivõrd ammuse, unustatud planeeringu alusel?  

2015 kehtestatud TP alusel hakati projekti koostama 2017, ehitusloa taotlus esitati 2019 ning 
ehitusluba väljastati 2020. Seega pole vähimatki alust pidada planeeringut aegunuks. 

Põhimõtteliselt sama lahendust on kinnitatud ka Nõmme linnaosa üldplaneeringus (NÜP), mis 
võeti vastu linnavolikogu 04.05.2017 otsusega nr 47. NÜP avalikul väljapanekul (mis kestis 
29.05. – 31.08.2017) selles aspektis vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.  

2018. aastal toimus ka Tallinna üldplaneeringute ülevaatamine. Menetlus polnud küll avalik, kuid 
kaalumisele võeti kõik vastavasisulised pöördumised. Selle aruande kinnitas linnavolikogu 
24.01.2019 otsusega nr 16. Teemaplaneeringu ümbervaatamist vajalikuks ei peetud. 

 

l. Kas ehitusloa menetlus oleks võinud anda ka teistsuguse tulemuse? 

Ikka oleks: materjalidest nähtub, et radade katete osas esines eriarvamusi. 

KeA: Terviseraja katendina on soovitatud kasutada koorepuru. Teemaplaneeringu 

kohaselt on terviserajad liikumisradade süsteemi kaardil määratletud 

põhiliikumisradadena, mille teekattena tuleks kasutada looduslikku teekattematerjali 

−soovitatavalt paesõelmeid. Asfaltkatet on soovitatud kasutada juhul, kui kergliiklustee 

kasutajate hulk on suurem kui 1000inimest ööpäevas või kui teelõik on ette nähtud ka 

rulluiskudega sõitmiseks. 

KeA on seisukohal, et praegusel ajal nimetatud teede kasutajate hulk ei ole kindlasti 
suurem kui 1000 inimest ööpäevas. Terviseradade katmisel asfaltkattega suureneb 
oluliselt rajal rattaga ja rulluiskudega liikujatega arv, muutudes suurte kiirustega 
liiklejatega kergliilusteeks. Maastikukaitseala eesmärk on alalhoidlik maakasutus ning 
paremate tingimuste loomine puhkamiseks ja looduses viibimiseks mitte külastajate arvu 
oluline suurendamine. Juhime tähelepanu, et maastikukaitseala kaitse-eesmärk on 
maastike kaitse, nende uurimine ning tutvustamine, puhkevõimaluste loomine ning 
linnametsade bioloogilise mitmekesisuse säilitamine. Külastuskoormuse olulise 
suurenemisega tekib oht kahjustada maastikukaitseala kaitseväärtusi. 

RMK: RMK on jätkuvalt seisukohal, et J. Sütiste teest kuni Kitsarööpa tee T6-ni ei ole raja 
asfaltkatte alla panemine mõistlik. Viidatud rajalõik läbib muuhulgas teemaplaneeringus 
„Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“ nimetatud 
Rahumäe Natura2000 loodusala. 

Projekteerija: Kate on valitud vastavalt teemaplaneeringule, mis on aluseks antud 
ehitusprojekti koostamisel ja teemaplaneering näeb ette katteks asfaldi. 
Teemaplaneeringust tuleb kinni pidada ja seda meelt on ka Tallinna Keskkonnaamet ning 
Tallinna Kommunaalamet.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/PlanS#para139
https://www.riigiteataja.ee/akt/EhS#para42
https://www.tallinn.ee/est/ruumiloome/Nomme-linnaosa-uldplaneering
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=136065&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=140355
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Lahkarvamusi arutati 19.06.2019 TLPA projektide läbivaatamise komisjonis (osalesid T.Napp 

KeA-st, A.Kevvai RMK-st ning R. Vesiallik, M.Holtsmann ja A. Künnapuu KeKo-st; vt viide07). 

tulemusena otsustati lisada dokumendid uuringu kohta ja saata täiendavaks kooskõlastamiseks. 

Projekteerija täiendas ehitusprojekti seletuskirja (viide08) andmetega kergliiklejate loenduse 

kohta:  
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Ühtlasi vähendati lõpuks valminud projektilahenduses asfaltkattega osa. 

 

Eeltoodust tulenevalt kooskõlastasid projekti nii RMK (27.11.2019; Andrus Kevvai) kui KeA 

(27.01.2020 Maret Vildak; Tiina Napp; vt viide09). 

KeA kooskõlastus oli tingimuslik. Amet nõudis muuhulgas: 

1) enne töödega alustamist teostada töömaal ja sellega piirneval alal kaitsealuste 

taimeliikide inventuur; vajadusel korrigeerida projektijoonisel raja kulgemist, et 

ehitamisega ei kahjustataks kaitsealuste taimeliikide kasvukohti; 

2) enne töödega alustamist teostada töömaal ja sellega piirneval alal kuklasepesade 

inventuur, töö teostamise aeg veebruar; 

3) esitada vajadusel (kui kasvukohad jäävad töömaale või ehitustegevusest mõjutatavale 

alale) inventuuride tulemustest lähtuvalt korrigeeritud projekt KeA-le täiendavaks 

läbivaatamiseks; KeA võib inventuuri tulemustest lähtuvalt seada ehitusprojektile 

täiendavaid tingimusi rajalaiuse vähendamiseks; 

4) kui on vältimatult vajalik ümberistutamine või -asustamine, tuleb enne ehitustööde 

alustamist ja raadamist taotleda ümberasustamise luba ja liigid ümberasustada; 

5) analüüsida sõelmetega teelõikudel rajalaiuse põhjendatust, võimalusel vähendada 

rajalaiust, arvestades 4,5 m rajalaiuse puhul puude raie väga suurt mahtu;  

6) lindude pesitsuse kõrgperioodil, see on 15.märts kuni 31.juuli,on raietööd keelatud; 
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7) ehitustööde käigus ei tohi kahjustada rajatavate teede äärseid alasid, masinatega 

liiklemine ning materjali ladustamine väljaspool teemaad on keelatud; vältimatu vajaduse 

korral tuleb Keskkonnaametilt taotleda täiendav kooskõlastus. 

 

m. Kui TP tõesti nägi ette asfaldi, kas siis KeA oleks üldse saanud kooskõlastamisest keelduda? 

Teemaplaneeringu kui kehtiva haldusakti resolutiivosa on HMS § 60 lg 2 kohaselt küll siduv 

(kohustuslik igaühele, sealhulgas haldus- ja riigiorganitele, st ka KeA-le), ent siin olnuks siiski 

tõlgendusruumi. Täpsemalt on katendi valik seatud TP-s sõltuvusse radade kasutusviisist ja 

(eelkõige) intensiivsusest, kuid selle arvestamise metoodikat pole üheselt määratud.  

Praegusel juhul aktsepteeris KeA vaid ühekorde loenduse tulemusi (ühes punktis 18.06.2019 ja 

kolmes punktis 22.06.2019). Ilmselt oleks KeA võinud nõuda pikema perioodi keskmisi andmeid. 

Oluline on, et EhS § 44 p 6 kohaselt keeldub pädev asutus ehitusloa andmisest kui EhS § 42 

lõike 7 punktis 1 nimetatud asutus (s.o asutus, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud 

ehitusloa taotluse esemega) on jätnud ehitusloa eelnõu põhjendatud juhul kooskõlastamata. 

Samuti sätestab LKS § 14 lg 1 p 8, et kaitsealal ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja 

nõusolekuta ehitusluba anda. 

Seega oli KeA võimuses keelata ehitusloa väljastamine. Eeldatavalt oli otsus projekt 

kooskõlastada siiski igakülgselt kaalutletud ega kahjustanud ala kaitse eesmärke. 

 

n. Miks ei lastud ehitusloa menetluses tekkinud lahkarvamusi lahendada avalikkusel? 

Ehitusloa menetlus on seotud 30-päevase tähtajaga, see keskendub tehnilistele aspektidele ning 

toimub ehitisregistri keskkonnas. Ükski neist asjaoludest ei soosi avatud menetluse läbiviimist.  

Lisaks oli küsimus TP (ja hiljem ka NÜP) menetluses juba avalikkuse ees käinud. Praeguses 

faasis loeti see ilmselt sisuliseks/tehniliseks küsimuseks, mis tuli otsustada eelkõige kaitseala 

valitsejal.  

Samas, kui kellelgi oleks tulnud pähe küsida kasutajate arvamusi, siis lisaks avalikule 

teadaandele, oleks pöördutud lisaks asumiseltsidele ka küsimusest potentsiaalselt huvitatud 

isikuid koondavate ühingute (invaühingud; spordiseltsid) poole, mistõttu pole kaugeltki kindel, et 

kaasamine oleks asfaltkatte osakaalu vähendanud. 

    

IV Ettevalmistustööd  

o. Kas linn järgis KeA kooskõlastuses toodud tingimusi. 

Järgis. Nii tellis KeKo kaitsealuste taimeliikide inventuuri; selle viis läbi TLÜ loodusteaduste 
instituut (Tõnu Ploompuu), sellest lähtuvalt esitas KeKo KeA-le taotluse kaitsealuste taimede 
ümberasustamiseks. KeA rahuldas taotluse ning andis 02.12.2020 korraldusega nr 1-3/20/936 
(viide10) loa ümberasustamiseks. Ümberasustamise viis 2020. aasta lõpus läbi MTÜ Käoraamat. 

Väidetavalt sai tehtud ka kuklasepesade inventuur. 

KeA kooskõlastuses toodud raierahu ajal (st 15.03 kuni 31.07.) raietöid ei tehtud. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/HMS#para60
https://www.riigiteataja.ee/akt/EhS#para44
https://www.riigiteataja.ee/akt/LKS#para14
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Oluline on, et KeKo küsis 2021.a lõpus täiendavalt üle, kas antud kooskõlastus kehtib jätkuvalt 

(hoolimata mka kaitse-eeskirja muutmise protsessist). KeA (Maret Vildak; Triin Ristmets) vastas 

01.02.2022 kirjaga nr 7-9/22/1702-2 (viide11), et 27.01.2020 antud kooskõlastus nr 7-9/20/1051-

2 ei ole vastuolus kaitseala kaitse eeskirjas kavandatavate muudatustega. 

 

p. Kuidas leiti tööde teostaja ja kas leping sätestab vajalikud keskkonnakaitse tingimused? 

KeKo viis tööde teostaja leidmiseks läbi riigihanke (viitenr 242998). Esitati 7 pakkumist, millest 

soodsaimaks osutus AS Altos Teed pakkumine, mille maksumus käibemaksuta oli 787.878 

eurot. 

Sõlmitud leping nägi muuhulgas ette töövõtja alljärgnevad kohustused:  

- hüvitama täies ulatuses tööde teostamisega seoses tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud 

kahju, naabruses asuvatele ehitistele (sh maapinnas ja õhus paiknevad tehnovõrgud ja –

rajatised) ja keskkonnale tekitatud kahjud (p 3.22); 

- esitama tellija poolt määratud omanikujärelevalve esindajale üksikasjaliku tööprogrammi, mis 

peab sisaldama ohutus- ja keskkonnaplaani (milles näidatakse, kuidas tagatakse liiklusohutus, 

objektil töötavate inimeste turvalisus, platsiturvalisus ning piiratus kõrvalistele isikutele, samuti 

ehitusobjekti ümbritseva keskkonna kaitse tööde ajal) (p 3.30.4). 

- sõlmima enne tööde alustamist omal kulul kindlustuslepingu(d), mis peab katma kõik tööde 

tegemisest lähtuvad riskid (p 9). 

Lepingu lisaks olev töökirjeldus sisaldas ka joonist kanakulli pesade asukohtade kohta. 

Omanikujärelevalvet teostas TPJ inseneribüroo OÜ, kes oli leitud samuti riigihanke teel (viitenr 

242926).  

 

q. Kes üldse andis loa puude raiumiseks kaitsealal? 

Metsateatise (raieõiguse) kinnitas KeA. Metsateatise esitas (raieõigust taotles) RMK.  

Küll pidi KeKo (või projekteerija) esitama selleks RMK-le eelnevalt avalduse koos raadamist 

vajava ala dwg-formaadis plaaniga. Samuti kooskõlastas KeKo 09.12.2020 kirjaga nr 15-3/6910 

– 2 (viide12) raie vastavalt MS § 42 lõikele 3.  

Hiljem loovutas RMK raieõiguse Tallinna linnale ja raadamise viis läbi töövõtja AS Altos Teed. 

 

r. Kas linn tagas kavandatud tööde kohta asjakohase teavituse? 

Esimene selle teemaline uudis „Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale rajatakse terviserajad“ 

ilmus linnameedias 03.03.2022, ehk päev enne töödega alustamist. 

„Tavaliikluses“ tehtavate suuremate tööde puhul teavitatakse kasutajaid üldjuhul meedia 

vahendusel ca kuu-paar ette ja vähemalt nädal enne töödega alustamist pannakse välja 

vastavad sildid.  

Kindlasti oli linnal piisavalt haldus- ja meediavõimekust, et ka nendest töödest oluliselt varem 

teada anda. Sel juhul poleks need tööd tulnud ala kasutajatele üllatusena; nad oleksid saanud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/MS#para42
https://www.tallinn.ee/est/rohelinepealinn/Uudis-Nomme-Mustamae-maastikukaitsealale-rajatakse-terviserajad
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end soovi korral kavandatuga täpsemalt kurssi viia ja tõstatada küsimuse raadamise 

põhjendatuse kohta enne selle läbiviimist. 

 

V Raietööd 

s. Metsateatistes näidatud raadamise mahuks on kokku 250 puud (150 + 50 + 50); elanike hinnangul 
on aga langetatud üle 600 puu. Millega seda seletada?  

Metsateatistes toodud raiemaht ei näita mitte puude arvu, vaid tihumeetreid. Kirjavahetusest KeA-ga 

nähtub, et juba projekti faasis arvestati 430 langetatava puuga. KeKo väitel olid vahepeal mõned 

alamõõdulised taimed puudeks kasvanud, mistõttu korrigeeriti ka lepingus raadamise mahtu 

573-le.  

Oluline on, et metsateatised kajastavad metsaeraldisi suurusega vastavalt 0,37, 0,86 ja 0,39 

hektarit, mis kuulusid raadamisele, ehk metsa täielikule eemaldamisele. Täpne puude arv ei ole 

siin oluline. 

KeKo andmetel on raiutud 573 puud. Erinevust kändude loendusel saadud andmetega võib, kuigi 

ei pruugi, seletada tõik, et alla 8 cm rinnasdiameetriga (mõõdetuna 1,3m mõrguselt) puude 

eemaldamist teede, kraavide jms servast ei loeta raieks (vt MS § 28 lg 11). Langetatakse puud 

aga märksa madalamalt, kus ka nende läbimõõt üldjuhul oluliselt suurem.  

 

t. Kas raietööd võisid toimuda ettenähtust laiemal alal? 

Ei oska öelda. Selle osas saab järelevalvet toimetada KeA. 

 

u. Kas kanakulli pesapuu langetamine ja raie kuklasepesast vastasid projektile ja -
metsateatisele? 

Esmapilgul ütleks, et ei vastanud ja siin toimus tööde teostaja poolne rikkumine, aga see on 

paljuski sisuline küsimus, mida on pädev hindama KeA. 

Võimalikku süütegu, nt KarS §-s 357 sätestatud kuritegu (kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete 

eiramine) või LKS § 743 nimetatud väärtegu (looduslikult esinevate linnu- ja nahkhiireliikide 

kaitsenõuete rikkumine) peab menetlema KeA. Ühtlasi on võimalik LKS § 77 alusel nõuda 

loodusobjektile tekitatud kahju eest hüvitist. 

Vajadusel saab KeKo paralleelselt kaaluda ka lepingus ettenähtud sanktsioonide kohaldamist.  

 

v. Kas raie Natura alal saab üldse kuidagi õiguspärane olla? 

Esmapilgul muidugi mitte. Samas tuleb arvestada, et Rahumäe loodusala eesmärgiks on kaitsta 

nimelt direktiivi II lisas nimetatud liiki: nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius). Lisaks 

on märgitud alal aas-karukella (Pulsatilla pratensis (L.) Mill) esinemist. 

TÜ andmebaasi andmetel on nõmmenelgi puhul üheks ohuteguriks metsastamine; karukella 

ohutegurina on välja toodud ainult elupaikade kinnikasvamine. Seega võib raie olla ka kaitse-

eesmärke toetav. Kuna pädev asutus – KeA – on metsateatise kinnitanud, siis tuleks eeldada, 

et raie ei ole vastuolus Natura 2000 eesmärkidega.   

https://www.riigiteataja.ee/akt/MS#para28
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022027#para357
https://www.riigiteataja.ee/akt/LKS#para74b3
https://register.keskkonnaportaal.ee/register/internationally-important-area/8953181
https://eseis.ut.ee/efloora/Eesti-vte/species/Dianthus_arenarius.html
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VI MTÜ Nõmme Tee Selts vaide tagastamine 

Mittetulundusühing NÕMME TEE SELTS esitas 26.05.2022 vaide, milles taotles 30.01.2020 

väljastatud ehitusloa nr 2012271/02423 kehtetuks tunnistamist. 

TLPA tagastas vaide 02.06.2022 kirjaga nr 4-3/1874 – 2, põhjendades tagastamist asjaoluga, et 

vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada 

sai või oleks pidanud teada saama. NTS on edastanud 01.12.2021 elektronkirja nii 

Keskkonnaametile, kui ka Tallinna erinevatele ametiisikutele ning ametitele, milles väljendas 

selgelt, et on ehitusloa olemasolust teadlik. Seega oli viimane päev vaide esitamiseks 

31.12.2021. Seejuures esitas NTS teabenõude, et KeKo esitataks kõik Nõmme-Mustamäe 

maastikukaitsealal terviseradade ja kergliiklusteede rajamise, rekonstrueerimise ja selliste 

radade ning teede võrgustiku laiendamise ja valgustamise töödega seoses väljastatud ehitus- ja 

raieload alles 31.03.2022. Seega on NTS ebamõistlikult viivitanud teda puudutava haldusakti 

hankimisega. 

Täiendavalt kaalus TLPA tähtaja ennistamist, kuid ei pidnud seda põhjendatuks.  

 

w. Kas TLPA selgitused vaide tagastamiseks on asjakohased? 

TLPA argumendid olid kohati küll mõnevõrra vastuolulised, kuid lõppjärelduse adekvaatsust see 

kahtluse alla ei sea. Oluline on, et kui NTS oli väljastatud ehitusloa olemasolust teadlik juba 

01.12.2021, siis  tulenevalt elementaarsest hoolsuskohustusest oleks selts pidanud viivitamata 

astuma samme teda potentsiaalselt puudutava haldusakti hankimiseks, mitte jääma ootama selle 

realiseerimist. 

Muide, Nõmme LOV teavitas 14.10.2019 kirjaga nr 2.-2/219 – 2 (viide13) NTS-i asjaolust, et 

Projekti teises etapis Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale rajatavate terviseradade 

põhiprojekt on hetkel kooskõlastamisel. Seega oleks seltsil olnud võimalik ka juba varem projekti 

vastu huvi ilmutada. 

 

x. Kas vaide tagastamine rikkus NTS kaebeõigust? 

PS § 15 sätestatud kaebeõigus tagab igaühe õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste 

rikkumise korral kohtusse, kuid ka siin tuleb arvestada menetlustähtaegu ja muid asjakohaseid 

nõudeid.  

Nagu vaide tagastamise teates on selgitatud, on ka selle peale võimalik esitada kaebus 

halduskohtule. Vastava õiguse sätestab HKMS § 47 lg 2.  

Riigikohus on asjas nr 3-3-1-16-13 (p 35) selgitanud, et kaebaja õigusi potentsiaalselt rikkuvate 

otsuste vaidemenetluses lahendamata jätmine ei saa rikkuda tema õigusi vaidemenetluse 

esemest sõltumatult, kuivõrd kaebajal oli võimalus vaidlustada oma õigusi rikkuvaid otsuseid 

kohtus. 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/PS
https://www.riigiteataja.ee/akt/HKMS#para47
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-16-13
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B. Küsimused, killele vastamine aitab ehk asjas täiendavat selgust saada 

 

Küsimused Keskkonnaaametile (KeA-le) 

1. Kas terviseradade 2. etapi käigus läbiviidud raadamine jäi ettenähtud piiridesse? 

− Sealhulgas, kas kanakulli pesapuu jäi metsateatise kohaselt raadatavale alale? Kui jah, 
siis palume hinnangut, kas see oli teadlik otsus, või kellegi (nt dendroloog, projekteerija, 
vms) tegemata töö tulemus? 

 

2. Kas projekti elluviimisel on järgitud KeA 27.01.2020 kooskõlastuses toodud (või ka 
muul ajal esitatud nõuetes) sätestatud tingimusi? Kui tingimusi pole järgitud, palume 
need välja tuua. 

 

3. Kas KeA näeb toimunus võimalikku keskkonnaalast süütegu? Kui jah, siis kas (ja millise 
teo tunnustel) on alustatud menetlust? 

 

4. KeA on väljastanud metsateatised, kus raadatava ala laiuseks (metsaregistrist mõõtes) 
paistab üldjuhul 6m, kuid on kohati ka laiem. Kas see on kooskõlas KSH järeldusega, et 
rajalaius ei tohiks ületada 4,5m? Sealhulgas palume võimalusel selgitada: 

− kas ametil on analüüse, või muud infot, millised on erineva laiusega lagedate alade mõju 
metsa elustikule (sh taimed, loomad vms)? 

− kui mõju on erinevatel aladel erinev, palume need välja tuua. 

− millistest teguritest keskkonnamõjud täiendavalt sõltuvad?  

 

5. Teemaplaneeringus on ette nähtud raja katte valik sõltuvalt nende kasutusviisist (kas 
mõeldud ka rulluisutajatele) ja intensiivsusest (alla või üle 1000 inimese ööpäevas). Projekti 
menetluse materjalidest nähtuvalt oli KeA asfaltkatte vajalikkuse suhtes skeptiline, kuid 
kooskõlastas selle, kui projekti täiendati kasutajate loenduse andmetega, mis viidi läbi 3 
punktis 24 tunni ja 1 punktis 12 tunni jooksul. Palume selgitada millistest kaalutlustest 
KeA lähtus, kui pidas võimalikuks kooskõlastada ehitusprojekti asfaltkatte? 
Sealhulgas palume võimalusel täpsustada:  

− Kas ametil on analüüse vm hinnanguid, mis käsitleks koorepuru, asfaldi, graniit- ja 
paesõelmete või muude võimalike teekatete võrdlevat keskkonnamõju (sh veerežiimile, 
loomastikule)? 

− Kui eeldatav mõju mka eri aladel on erinev, siis palume need välja tuua. 

− Millistest teguritest keskkonnamõjud täiendavalt sõltuvad? 

− Kas ja milline keskkonnamõju kaasneks rulluisutajate vmt liiklejate lisandumisega 
radadele? 

 

6. Palume ülevaadet olulisematest mka kaitse-eesmärke ohustavatest teguritest ja 
rakendatud ning võimalikest ohjamismeetmetest. Sealhulgas, kas terviseradade projekti 
raames oleks võimalik saavutada soodsaid mõjusid? Ning milliseid tegevusi (sh projekti 
korrektuure) see eeldaks? 
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Küsimused Keskkonna- ja Kommunaalametile (KeKo-le) 

1. Milline on projekti omanikujärelevalve tegija (TPJ Inseneribüroo OÜ) hinnang teostatud 
töödele? Kui on välja toodud puuduseid, siis palume edastada. 
 
 

2. Millises staadiumis on lepingu lõpetamise protsess? Sh, kas sõlmitud kokkulepped 
tagavad võimaluse nõuda keskkonnakahju hüvitamist ka juhul, kui vastav asjaolu selgub alles 
mõne aja jooksul. 
 
 

3. Palume selgitada, millistest kaalutlustest lähtus amet asudes seisukohale, et toetab 
teatud radade osalist katmist asfaldiga. Sealhulgas palume võimalusel:  
- esitada võrdlevad kalkulatsioonid, millised on erinava laiuse ja katendiga (koorepuru, 

asfaldi, graniit- ja paesõelmete) radade ehituskulud.  
- esitada võrdlevaid andmeid erinevate teede remondi- ja hoolduskulude kohta.  
- millised on teede ehituse ja hooldusega seotud mõjud ümbritsevale keskkonnale? 

 

4. Milliste kasutajagruppidega on maastikukaisealale terviseradade kavandamisel 
arvestatud? Sealhulgas: 
- Kas ratastooliga liiklejatele ligipääsu tagamine põhineb teoreetilisel kohustusel ja heal 

taval või on teada ka tegelikke ratastoolikasutajaid, kel oleks huvi neil radadel liigelda? 
- Kui palju võiks prognooside kohaselt kergliiklusteedele kasutajaid lisanduda? 

 

5. Kas amet on analüüsinud projekti võimalikke mõjusid radade senistele kasutajatele? 
Sealhulgas palume võimalusel välja tuua: 
- Millised on olnud kasutajate pretensioonid olemasolevate radade suhtes? 
- Kas on uuritud radade kasutajagruppe nende liikumise kiiruse, rajal püsimise vms 

aspektist? 
- Kas on lõike, kus projekti kohaselt seniseid liikumisvõimalusi (katend vms osas) ei säili? 

Kui jah, kas siis võimalik kasutada (eelkõige punktist a punkti b jõudmiseks) alternatiivset 
rada? 

 

6. Millal teavitas amet projekti elluviijana linna kommunikatsiooniteenistust 
vajadusest/võimalusest radade ehitust kajastada?  

 

 

 

 

 


