
Mustamäe – Nõmme maastikuala komisjoni koosolek 20. juunil 

Algus kell 15:00 lõpp 17:11  

E. Vilde tee 118, Kaja Kultuurikeskuse neljas korrus koosolekute ruum 1 

Koosoleku juhtaja: Lauri Laats 

Protokollis: Kristin Karu 

 

Osavõtjad  

Töögrupi liikmed: 

Kadi Alatalu (MTÜ Nõmme Selts), Sirli Saar (MTÜ Nõmme Selts), Ülle Mitt (MTÜ Nõmme 

Selts), Assar Jõepera (SA Eesti Terviserajad), Sven Kõllamets (TalTech), Ülle Grisakov 

(TalTech), Meelis Uustal (Keskkonna- ja kommunaalamet) ja linnaosa vanema poolt töögruppi 

lisatud Kaire Jakobson (Sütiste Metsa Selts). 

Puudusid: Kristiina Kupper (Kekkonna- ja kommunaalamet), Jüri Martin (akadeemik) ja 

Elis Järvsoo (Eesti Loomakaitse Selts). 

 

Eksperdid:  

Priit-Friedrich Lillemaa (linna seisekontrolöri teenistus), Mihhail Jevdokimov (Keskkonna- 

ja kommunaalamet), Karel Saar (Keskkonna- ja kommunaalamet), Karmo Kuri (Nõmme 

Linnaosa Valitsus), Urmas Kõpp (Mustamäe Linnaosa Valitsus), Erik Brauman 

(projekteerija), 

 

Vaatlejad:  

Anne Kaldma, Helena Eenok (Eesti Metsa Abiks), Eva Priedenthal (Sütiste Metsa Selts), 

Rein Einasto (Sütiste Metsa Selts), Gilleke Kopamees (MTÜ Sütiste Metsa Selts ning MTÜ 

Eesti Metsaloomade Õigused), Kristiina Tamboom, Janek Jõgisaar (Bioneer.ee), Rene 

Meimer (Spordiklubi „Nord“), Jaak Kaldma, Sofia Oblivantceva, Mesike Tõrv (Eesti 

Kultuuriakadeemia), Koidua Kliiman, Siim Kuusemäe, Mare Albri, Indrek Hein (Sütiste 

Metsa Selts), Mart Kallas, Kaire Jakobson (Sütiste Metsa Selts).  

Esimene ava koosolek. Kohal esimesed töörühma liikmed ning lisaks vaatlejad. Koosoleku 

juhataja pani paika koosoleku kindla päevakava ning reeglid. Salvestamisega oldi nõus.  



Kokkuvõte. 

1. Linna seiskontrolöri esitatud seisukohad võeti teadmiseks. Paluti vormistada esitatud 

kokkuvõte ja edastada Mustamäe LOV-ile, kes edastab selle huvitatule. 

2. Teeme järelpärimise Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, milles palume 

selgitust koosolekul tekkinud küsimustele raietööde teostamise ja mahu kohta. 

3. Teeme päringu Keskkonnaametile, milles palume kontrollida tegelikult teostatud 

raietööde mahtusid ja selgitada välja, kas raie on teostatud metsateatises kirjeldatud 

mahus. 

Arutelu käik. 

Küsimus. Protseduuriline küsimus vaatleja poolt. Kuidas ja kes moodustas komisjoni? Laats – 

Töögrupi pani kokku abilinnpea Vladimir Svet ning liikmetega sai koosseis ja esimene 

koosolek kokku lepitud. Lauri Laats lisas Sütiste Tee Seltsi liikme Kaire Jakobsoni, lisaks 

esialgsele nimekirjale luuakse vajaduse ilmnemisel täiendav komisjoni liikmete nimekiri 

Leiti, et kui tekib vajadust töörühma suurendada, siis seda tehakse ning vastavalt kujunenud 

vajadusele. Mõistlik on kaasata töögruppi eksperte, kes ei ole alalised töögrupi liikmed. 

Küsimus. Kuidas muutub komisjoni seis? Kas ettepanekud võetakse arvesse. Laats – hetkel me 

ei võta vastu kindlat otsust, vaatlejad on olulised, kuid nad ei saa olla vastutavad edasistes 

käekäigust. Laatsi poolt on lisatud Kaire Jakobsoni, tema enda palvel. Jakobsonile ei meeldi, et 

kõiki tema ettepanekuid ei arvestatud. Miks ei ole töögrupis mustamäelasi – Nõmme 3 ja 

Mustamäe 1. 

Küsimus. Miks komisjon ei alga töövälisel ajal? Laats – aeg on kooskõlastanud edaspidi 

kokkusaamise aega kokku leppides arvestame sooviga. 

 

Tutvumisring. Avasõnad töögrupi moodustamise kohta. Miks seda on vaja ning millised on 

need juriidilised protseduurid.  

Abilinnapea palus hinnangut, kas ja kelle poolt on linnasüsteemis toimunud 

rikkumine/rikkumised mille alusel teostati ülevaade. Juriidilise õiguse ülevaatuse tegi antud 

projekti dokumentidele Priit-Friedrich Lillemaa. Vaadati üle ka rahvakoosoleku salvestus, kus 

nopiti üles mõningad küsimused. 

 

Priit-Friedrich Lillemaa (linna sisekontrolöri teenistus) ettekanne 

I Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muudatus 2006 – kas see oli õiguspärane 

ja kes oli selle taga? 

Muudatust taotles Tallinna Linn. Vastava taotluse (06.10.2005 kiri nr LV-1/4277; viide 01) 

koostajaks on märgitud Ervin Truu ja selle allkirjastas linnapea Tõnis Palts, kuna oli absoluutne 

ehituspiirang. 



Anti ülevaade teemaplaneeringu tegijatest, teostajatest ning teistest isikutest. KMH viis läbi 

Rein Kutsar ja Heiki Palve. Kas kaitsealal võib miskit projekteerida?- jah, see on linnaala, kuid 

kõik linna otsused vajavad valitseja enda poolset hinnangut. Kas teemaplaneering oli vajalik? 

– tol hetkel ei oleks olnud vajalik – teeseadus sel hetkel seda ei nõudnud. Tegemist oli mõttelise 

järjega 2003. aasta detailplaneeringule. Sütiste parkmetsa teemaplaneeringu eesmärgi püsitus 

oli eelkõige selleks, et arvestada looduskaitselisi tingimusi. 

Kuidas toimus menetlus ja avalik kaasamine?  - eelnõu avalik väljapanek toimus 13.02. kuni 

27.02.2006. Menetluses oli päris palju avalikkust.  

Küsimus – kus need toimusid – Nõmme Kultuuri keskuses, linnavalitsuses; avalik väljapanek 

nii Nõmmel kui ka Mustamäel. Erinevad kooskõlastused erinevate ametkondadega, millele 

tehti kolm ettepanekut ning millega ka arvestati, v.a ühe maaomaniku sooviga, kuid mis sai 

lõpuks maaomanikult heakskiidu. Väljapaneku ajal tehti ettepanek täiendada eelnõud nii, et 

suuremate rajatiste ehitamiseks tuleks koostada projekt ja keskkonnamõju hinnang. 

Kokkuvõtteks – menetlus viidi läbi õigesti. 

Mis on asfaltkatte eesmärk, kas puuetega inimesed olid kaasatud? – jah, puuetega inimeste koja 

esindaja. Nende kaasamine oli eeskujulik. 

Kas teemaplaneering ja KMH käigus oli katendist ja laiusest juttu? – jah, ja juba enne avalikuks 

minekuks. Siseteedel looduslik, kuid kui hulk on üle 1000 inimese ning kasutusala on ka 

rulluisud. Laius – tuleb arvestada linnatänavate nõuete standardit. Juba KSH arvestati 

kattematerjali. 

Kogumismaterjali läbi vaadates lähtuti keskkonnakaitselistest nõuetest. Keskkonnaamet – pidas 

KSH vahepeal liialt rangeks, lubades seeläbi nt ka koertega liivikul olla. 

Ehituslik pool. Tutvustati asjaosalisi. Teostati vajalikud uuringud. Projekt anti üle KeKo poolt 

ehitusregistrisse Tallinna linnale. Kaasatud oli ka RMK ja Keskkonnaamet. 

Miks menetlus viidi läbi ilma huvigruppe kaasamata? – ehitusloa menetluse kooskõlastamine 

ei hõlma avalikkuse kaasamist kuna selleks on etteantud menetluse aeg liiga lühike. 

Planeerimismenetlus on see hetk, kus seda tehakse. 

Miks alustati ehitust niivõrd vana planeeringu alusel? Projekt oli piisavalt värske – ehitusluba 

anti aastal 2019. Samalaadne lahendus on kajastatud ka Nõmme linnaosa arengukavas, mis oli 

ka pikalt avalikul arutelul.  2018. aastal toimus üldplaneeringute korraline ülevaatus protsess – 

ei olnud küll avalik, kuid arvestati laekunud seisukohti.  

Menetluse käik lühidalt. 

Teemaplaneeringu algatas linnavolikogu 01.11.2007 otsusega nr 266.  

TP lähteülesande kinnitas linnavalitsus 09.04.2008 korraldusega nr 627. 

TP keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati linnavalitsuse 26.11.2008 

korraldusega nr 2024.  

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://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109440&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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
http://www.tallinn.ee/est/g3566s45391


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 (viide 05) andis maavanem teemaplaneeringule oma 

heakskiidu. 

TP „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“ kehtestati 

linnavolikogu 19.02.2015 otsusega nr 32. 

Teekatte materjalide valikul nähtub, et radade katete osas esines eriarvamusi. 

Riigi Keskkonnaamet (KeA): Terviseraja katendina on soovitatud kasutada koorepuru. 

Teemaplaneeringu kohaselt on terviserajad liikumisradade süsteemi kaardil määratletud 

põhiliikumis radadena, mille teekattena tuleks kasutada looduslikku teekattematerjali − 

soovitatavalt paesõelmeid. Asfaltkatet on soovitatud kasutada juhul, kui kergliiklustee 

kasutajate hulk on suurem kui 1000 inimest 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 kergliiklusteeks. 

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 maastiku 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.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


 

Projekteerija saadab inimeste arvu täiendavaks kooskõlastuseks – loenduse graafik ja loendurite 

punktid: asfaltkatte osade koguhulka vähendati selle tulemusena. Sellest tulenevalt 

kooskõlastas nii RMK kui ka Keskkonnaamet. Keskkonnaameti kooskõlastus oli tingimuslik – 

taimekatte inventuur, sõelmetega kattega radade laius: 4,5 meetrilt-lt → 4,0 meetrilt-le ja 

raiekeelu aeg. 

Kui teemaplaneering nägi ette asfaldit, siis kas Keskkonnaamet oleks saanud sellest keelduda? 

– teoreetiliselt jah, kuid tõlgendusvõimalus oleks olnud. Esmalt, katendi valik ning kasutusviis 

ja intensiivsuse alusel, kuid metoodika ei olnud kirjeldatud: aluseks oli jaanipäeva aegne 

ühekordsed loendused kahel päeval.  

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). 

tulemusena otsustati lisada dokumendid uuringu kohta ja saata täiendavaks kooskõlastamiseks. 

Küsimus. Miks juba esimeste ehitusloa menetluse takistustega ei lastud neid avalikkusel 

lahendada? Lillemaa – ehitusloa menetlusse ei kaasata avalikkust juba selle pärast, et menetluse 

tähtaeg on üks kuu, mis ei võimalda avalikku kaasamist. Kaasamine tuleb teha ja tehti varem. 

Kaitseala valitseja otsustas seda, mida lubada või mida mitte lubada.  

Lillemaa. Kas linn järgis keskkonnaameti nõudmist. Paberit ei leidnud kuklaste uuringu kohta. 

KeKo tellis 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 

(viide 09) loa ümberasustamiseks. Ümberasustamise viis 2020. aasta lõpus läbi MTÜ 

Käoraamat. 

Väidetavalt sai tehtud ka kuklasepesade inventuur. 

Projekti on ka korrigeeritud, kavandades sõelmetega teelõikudel 4,5 m asemel 4.0 m rajalaiuse.  

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

Küsimus. Nõmme Tee Selts. Kes vaatab üle ja uurib projekti? 

Lillemaa. Olen eelkõige jurist ning lähtun juriidilisest poolest. Sisuline pool sõltub isiku 

eelistustest. 

Lillemaa. Menetlus on nõuete kohaselt läbiviidud ning see annab aluse edukale protsessile. 

Raieks loa andis ehitusteatise abil Keskkonnaamet ja linn kooskõlastas selle. Kristiina Kupper 

allkirjastas. 

Teavitus. Kas ja millal linn teada andis. Esimene – 4. märtsil: üldiselt on teavitus oluliselt 

varasem. Kui seda oldaks varem tehtud, siis oleks saanud varem üllatusi hallata. Linnal oleks 

olnud võimalus olla olulisemalt tublim.  

Küsimus. Palju puid langetati? 

Lillemaa. Metsateatise alusel 250 tihumeetrit, elanike hinnangul oluliselt rohkem vähemalt 600 

puud. Raiemaht metsateatises ei ole puude arv, vaid tegemist on tihumeetritega. 



Kuulaja. Ikkagi on topelt kogus, tihude ja puude arv ei lähe kokku. 

Lillemaa. Alguses oli 430 puud, lepingu täitmisel 573 puud, KeKo väitel oli põõsastik kasvanud 

vahepeal võsaks. Luba oli antud raadamiseks, et lubatud ala metsast vabastada. KeKo  

hinnangul raiuti 428 puud. 

Küsimus. Nõmme Tee Selts. Kas puude arv ja tihumeeter on ikka kooskõlas? Lillemaa. Selle 

hinnangu peab tegema Keskkonnaamet. 

Küsimus. Kuulaja. Kuidas te kommenteerite seda et Mustamäe LOV-i ei olnud kaasatud. 

Lillemaa - ei olnud kaasatud kuhu; küsimus oli puude langetamise kohta. Ehitusprojekti ei 

olnud kaasatud, sest kui raie vastab projektile, mis on juba kooskõlastatud, siis see enam 

täiendavat kooskõlastust enam ei vaja. Kas raie oli suurem? Järelvalvet teeb selle kohta 

Keskkonnaamet. 

Kanakulli pesade langetamine ja kuklaste liigutamine. Olukorras kus see tehtud 

seadusevastaselt siis tegemist on süüteoga karistusseaduse alusel või looduskaitse seaduse 

alusel väärteoga. Menetleb Keskkonnaamet. 

Laats.  Kas me peaksime LOV-i poolt tegema pöördumise puude raie küsimuses? Lillemaa. 

Kindlasti see ei teeks paha. Laats. Meil on vaja teada, kas asi on õigesti tehtud või mitte. 

Ettepanek. Kuulaja. Keskkonnaamet peab olema kindlasti kaasatud mitte vaid hinnanguteks. 

Kuulaja. Projektil on kanakulli pesapuu, mis võeti maha. Kanakulli puu oli ehitustegevuse 

ulatusel. 

Laats. Kui riiklik Keskkonnaamet andis ehitisteatise. Kes märgistas need puud? Lillemaa. 

KeKom, RMK, töövõtja, tellija järelevalve esindaja – neli osapoolt.  

Puud kuuluvad RMK-le. Loovutamine linnale toimus kooskõlastatud projekti alusel. 

 

Küsimus. Kuulaja. Mida tehti raiutud puudega kuna tegu on materjaliga, mille saab maha 

müüa, siis tekib küsimusi?  

Karel Saar: Raiutud puud jäid töövõtjale. Hankeprotsessis oli küsimuste vastuste voorus 

kirjeldatud, et raiutud puud jäävad töövõtjale. 

Laats: teeme KeKo-le ametliku järelepärimise puude raie kohta.  

Küsimus. Kuulaja.  Kas üldse on raie NATURA alal on õiguspärane. Esmapilgul mitte. Nõmm-

nelki ohustab metsastumine, ning mis andis omakorda võimaluse. 

Kuri. RMK langetas võsa ja langetas puid just nõmm-nelgi pärast.  

Küsimus (21). Nõmme Tee Selts. Kas nõmm-nelgi istutamise viisid läbi ikka oma ala 

spetsialistid. Lillemaa. Jah. 

 



Kas linnaplaneerimise põhjendused on asjakohased? 1.det 2021 seisuga oli Nõmme Tee Selts 

teadlik väljastatud raieloaks. Teise etapi projekti menetlusest 2019 oktoober teavitati Nõmme 

Tee Seltsi. Teatesisu on ka olemas. Kas see rikkus kaebeõigusi – ei, see kaitseb isiku õigusi 

pöörduda kohtusse. Tagastuskiri oli 2. juunil – kohtusse on veel aega minna. Pikaajaline 

protsess. Linnapoolt pole kellegi süü. Tavaliselt põhjustab kõrvalekaldeid erahuvi. Siis praegu 

puudub erahuvi. Vaid on erinevad konkureerivad avalikud huvid – looduskaitse ning erinevad 

rekreatiivsed võimalused. Tegemist on suure rekreatiivse alaga ning puhkeala, millega on ka 

teemaplaneeringus arvestatud. Erinevaid aspekte on kaalutud ning erilise kaaluga 

keskkonnakaitselisi aspekte. Peamine vastutaja on siiski Keskkonnaamet. Kui nad oleks olnud 

teisel arvamusel, siis ei oleks olnud raieluba tulnud. Järelvalvet saab alati ka teha ameti 

juhtkoht, kes on vahetunud ning muud ametiasutused. Kui keegi on rikkumise toime pannud, 

siis tema saab võtta vastutusele. Linn on tegelenud menetluste kooskõlastamisega. Puudusi ma 

ei näe. Ametkondade vahel ei ole mõtete rolle dubleerida. Miks linn nii hilja tööde algusest 

teada andis? Sellele selgitust ei oska andam 

Küsimus. Nõmme Tee Selts. Miks 2004 aasta VV määrus muudeti, millega oluliselt vähendati 

nõudeid keskkonnaaladele? Olen olnud maastiku kaitse koostamisel. Saime teada ehitusloast 

läbi telefonikõne Piiri tänava parkimisplatsist. Kindel jutt oli, et mitte mingisugust asfaltteed ei 

tule. Te ei näe vigu, kuid me oleme hetkel siin. Lillemaa – teemaplaneeringusse oli kaasatud 

vastavad huvirühmad, kellede soovidega ka arvestati. Nõmme Tee Selts – tegemist on riiklikku 

maastikukaitsealaga, kus oluline rõhk on ka loomadel. Lillemaa – graniitsõlmed, 

teemaplaneeringus paesõlmed. Asfaldi puhul on oht esmalt panemise hetkel. Tegemist on 

tehnilise küsimusega, mida peavad kaasama keskkonnaeksperdid. KeM seisukoht on siiski see, 

et kaitsealal valitseja seisab selle eest, kas lubada alale ehitustegevust või mitte.  

 

Kuulaja. Rulluisutajad ja jalgratturid nõudsid seda teed. Pigem on see tee jalutajatele ja 

jooksjatele. Mina ei taha et seal on asfalt tee keset männimetsa, liialt palju männiokkaid. Laats 

-  Priit (Lillemaa) vaatas juriidilist aspekti, tehnilist poolt vaatame järgmisel koosolekul. Rein 

(Ennasto)  küsis, et mis saab edasi?  

Laats: Ma palun Priidult, et ta lõpetaks oma töö ja siis me jagame seda kõigiga. Kui on veel 

küsimusi juriidilise osa poolelt, siis me paneme selle kirja ja viime selle kõik lõpuni. See on 

hea koht leidmaks vead ning niimoodi on neid võimalik tulevikus vältida. Kaire Jakobsoniga 

soovin kohtuda 22. juunil  arutamaks, kuidas edasi liikuda. Paneme täpselt paika, kus ja millal 

järgmised koosolekud hakkavad toimuma, selleks et saaks teha otsuseid. 

Koosoleku planeeritud osa  lõppes. 

 

Küsimuste voor. 

Küsimus. Jakobson. SA Eesti Terviserajad, miks te seda projekti siiski alustasite kui inimesed 

seda ei soovigi üldse? Parkmetsa kõrval on olemas korralikud rulluisuteed, miks nad ei võiks 

neid kasutada.  



Assar Jõepra (SA Eesti Tervsierajad). See, mis on tänaseks päevas Sütiste parkmetsas toimunud 

on piinlik, see peaks olema alguspunkt mõistmaks, et niimoodi ei saa enam teiste projektidega 

edasi minna. Kui minu ja Terviseradade SA visioon ei lähe kokku, siis ma ei ole kaua siin. 

Gilleke. Miks me ei räägi loomadest? 

Ennasto. Saime täna põhjaliku ettekande ning küsimused. Ka juriidiline arutelu võiks jääda 

järgmiseks korraks. Laats  - me edastame ja arutame seda – loomad, kate jm. Rein hakkame 

oma seisukohti kirja paneme ja saadame need ette. 

Mart Kallas. Arutasime Vladimir Svetiga ja ta ütles, et see projekt on lõpetatud.  

Laats. Räägitud on erinevatest projektidest. Tegemist on vääriti mõistmisega. Lõpetatud on 

terviseradade III etapp (Hüppetorni mets kuni Trummi tn).  RMK soovib minna edasi trepi 

rekonstrueerimise ja loodusradade projekteerimisega. Selle projekti osas on võimalik avalikust 

kaasata. Praegu teemaks olev terviseradade II etappi tööd  on seisma pandud ja me ei jätka enne 

kui oleme leidnud sobiva lahenduse. Kui me peaksime projektiga edasi minema, siis vastavalt 

sellele liigume edasi, kuid enne kui ei ole olemas mingit konkreetset otsust, siis me ei tee mitte 

miskit. 

Küsimus. Jakobson. Pesitsusrahu lõppeb 1. august, kuidas saame olla kindel et suvel töö edasi 

ei liigu. Jõepra. Sütiste metsa projekt on seisma pandud ja projekt nr 3 on lõpetatud.  

Küsimus. Kuulaja. Kui tekib kokkulepe, kas te siis annate teate edasi? Assar Jõepra  - otsus ei 

tule meile vaid kõigile. 

Ettepanek. Kuulajad. Vajalik on nii zoolooge, ornitolooge jt. Laats - võime kaasata mitmeid 

eksperte nii nendega koostööks kui ka töörühma, kuid töögrupi liikmete arvu ei ole mõistlik 

liialt suureks ajada. 


