
Projekti huvitatud osapooled: 

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet 

Tallinna Nõmme Linnaosavalitsus 

Eesti Suusaliit – Kahevõistluse, suusahüpete, murdmaasuusatamise, freestyle´i ja lumelaua 

alarühm 

Nõmme Spordiklubi 

Nõmme Rattaklubi  

Limpa Suusakool 

Nõmme Lumepark 

Eesti Ronimisliit/Tallinna Kaljuronimisklubi 

 

SISENDINFO 

Eesti Suusaliit: 

Nägemus Nõmme hüppemäe kompleksi arengust: 

Nõmme hüppemägede kompleks on Eesti suurim kahevõistluse ja suusahüpete treeningkeskus, 

mis on peamiselt suunatud algajatele ja edasijõudnutele vanuses 6 kuni 18 aastat. 

Hüppemägede kompleks koosneb k10, k18, k25 ning k65 (hetkel k50) hüppemägedest. 

Vajadused seoses hüppemägedega:  

Peamine vajadus on suure mäe rekonstrueerimine ja hüppemäe nõlvale 15 lisameetri lisamine. 

See muudatus olks vajalik kahel peamisel põhjusel: a) tekiks noorsportlaste arenguks vajalik 

nõlv k40 (Apteekrimägi Otepääl ja Andsumägi Võru) ja Tehvandi k90 m mäe vahele, mis 

võimaldaks sujuvama ülemineku ühelt mäelt teisele ja seeläbi vähendaks riski kaotada 

treening-gruppidest noorsportlased, kes ei suuda k90 mäe oluliselt suurema kiiruse ja 

kõrgusega kohaneda. b) See muudatus võimaldaks tuua Eestisse spordiala arenguks vajalikke 

rahvusvahelisi FIS Youth Cup taseme võistlusi nii suvel kui ka talvel ja nii suusahüpetes kui 

ka kahevõistluses.  

FIS Youth cupil osalevate sportlaste arv kahevõistluses neljas vanuseklassis keskmiselt 100+ 

sportlast. https://www.fis-ski.com/DB/general/event-

details.html?sectorcode=NK&eventid=49312&seasoncode=2022 

FIS Youth cup suusahüpetes kahes arvestuses keskmiselt 50 sportlast. 

https://medias4.fis-ski.com/pdf/2022/JP/3925/2022JP3925RL.pdf 

Hüppetorni funktsioon võiks analoogselt Tehvandi suusahüppetornile olla jagatud 

linnarahvale  avatud vaateplatvormiga. 

 

Vajadused seoses infrastruktuuriga: 

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=NK&eventid=49312&seasoncode=2022
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=NK&eventid=49312&seasoncode=2022
https://medias4.fis-ski.com/pdf/2022/JP/3925/2022JP3925RL.pdf


Treeningutel osalevate sportlaste riietumis-, pesemisvõimaluste kaasajastamine – m2? 

Kohtunike torn/treeneri ruumid suusahüppevõistluse läbiviimiseks -m2? 

Kontoriruum Nõmme spordiklubi treeneritele – m2? 

Spetsiaalne suusahüpetele suunatud vahenditega treeningsaal – vahendite kirjeldus ja m2? 

Spetsiaalne testmise eesmärgiga  ja vastava sisseseadega treeningsaal suushüppajatele – 

vahendid ja m2? 

Spetsiaalne vo2max mõõtmiseks vajaliku sisseseadega saal uisutehnikas suusatajatele (saavad 

kasutada kahevõistlejad, laskesuusatajad, murdmaasuusatajad) – vahendid ja m2 

Laoruumid Nõmme Spordiklubile hüppevarustuse hoidmiseks. – m2 

 

 

Infrastruktuuriga seonduvad lisavõimalused: 

kontoriruumid ja koosoleku ruumid Eesti Suusaliidule – m2? 

hosteli ruumid/majutusvõimalused max 25 inimesele – (hüppajate/kahevõistlejate 

treeninglaagriteks ja võistlustel osalemiseks) 

Linnarahvale ja treeningul osalevate laste vanematele mõeldud vabaõhu pealtvaatajate ala 

/terrass koos võimaliku kohviku alaga. 

Eesti Suusamuuseumi toomine Otepäält Tallinnasse – tingimused ja m2? 

Parkla osa suurendamine hetkel olemasoleva juurde – tingimused? 

 

Nõmme Lumepark: 

- Suurim ja spordi mõttes kõige arendavam investeering oleks kindlasti Big Air hüpe bag 

landinguga, mis oleks aastaringselt hüpatav. Mõõdud ja vajaduse täpsemalt üle täpsustada! 

- Pumptrack rada ja mini rämp suvisteks treeninguteks 

- Sisejõusaal ja väike välijõusaal koos slacklinega 

- Maaga tasapinnas sportbatuut 

- Olmehoone varustuse hoiustamiseks ja hooldamiseks 

- Riietus- ja pesuruume lastele - vajadus tubasele ruumile, kus saaks riideid vahetada/saapaid 

vahetada ning vahetusjalanõusid ning oma asju trenni ajal hoiustada. 

- Klubi ruum 5-6 inimese aastaringseks kontoriks 



- Ruumid tehnikale (hetkel on meie kasutuses 2 garaazi boksi). Ilmselt oleks hea ka mingi 

soojem töökojanurk 

- Traktori kütusehoidla ning hea oleks tegelikult traktorile ka varjualune koos elektritoite 

võimalusega. 

Nõmme Jalgrattaklubi: 

- Pumptrack rada 

- Olmetingimused laste riiete vahetuseks ning varustuse hoiustamiseks 

 

Limpa Suusakool (eraldi fail manusena kaasas): 

- Õppeväljak laugel maal (~20x20m), üks lauge õppenõlv, kus laskumisi harjutada ning 

500-1km pikkusest suusaring 

- Olmeruum varustuse hoiustamiseks ning riiete vahetamiseks 

 

Kaljuronimise sein – Eesti Ronimisliit/Tallinn Kaljuronimiseklubi (pildid manusena 

kaasas): 

- Kaljuronimine on olümpiasport, aga Eestis on tingimused jätkuvalt väga kehvad. 

Harrastajaid tegelikult päris palju, aga tingimuste puudumine takistab kasvu. 

- Nõmme suusahüppetorni renoveerimisega koos oleks väga sobilik sinna ehitada ka üks 

välistingimustes kaljuronimissein, Eesti kliimas on see vähemalt 5-6 kuud aastas 

kasutatav. 

- Tallinnas on mitu klubi, kes oleksid hea meelega valmis enda peale võtma 

kaljuronimisseina hoolduse ja seal trennide korraldamise 

- Ei ole mõtet ehitada väikest seina, niisuguseid on Tallinnas juba mitu ja nende 

kasutamine on probleemne. Kui ronimissein ehitada, siis peaks see olema mitte rohkem 

kui 16m kõrge (kõrgemat on raske hooldada), katusega vihma eest kaitstud, vähemalt 

200m2 pindalaga ja paljude kinnituspunktidega vineerpinnaga (vt pilte manuses). 

Niisugune sein oleks piisavalt suur, et ronijatele pikaajaliselt huvi pakkuda. 

- Praeguste hindade juurde on ronimisseina ehituse maksumus u 400 €/m2, ma arvestaks 

eelarves niisuguse asja jaoks u 100 000-150 000 €, siis on kindel, et on võimalik saada 

korralik sein, mida kasutatakse pikema perioodi jooksul. 

- Olmeruum varustuse hoiustamiseks 



 

 


