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Teemaplaneeringu ’’Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine’’ 

järelevalve 

 

 

Tallinna Linnavalitsus esitas 08.10.2013 kirjaga nr LV-1/12882 maavanemale järelevalve teostamiseks ja 

avalikul väljapanekul ülesjäänud vastuväidete lahendamiseks Tallinna linna üldplaneeringu 

teemaplaneeringu ’’Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine’’ (edaspidi 

Teemaplaneering). 

 

I. Menetluskäik 

 

Teemaplaneeringu materjalidest nähtuvalt jäid avalikul väljapanekul (19.04-20.05.2013) esitatud 

vastuväidetest lahendamata Vahur Kivistiku poolt 19.05.2013 e-kirjaga esitatud vastuväited.  

 

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt on järelevalvet teostava maavanema 

pädevuses planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ja planeeringu 

koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta, kui 

neid vastuväiteid planeeringu koostamisel ei arvestatud. Tulenevalt PlanS § 20 lõikest 1 on vastuväide 

planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud mittenõustuv seisukoht või väide, et planeeringu 

menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. 

 

Harju Maavalitsuses korraldati 03.12.2013 nõupidamine vastuväidete arutamiseks. Nõupidamisel osalesid 

lisaks Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni liikmetele Jaak-Adam Looveer ja 

Margarita Lykke Tallinna Linnaplaneerimise Ametist (TLPA), Tiina Napp Keskkonnaametist, 

planeeringukonsultant Andres Levald E-Konsult OÜ-st ning Vahur Kivistik.  

 

Nõupidamisel vastuväiteid esitanud isik ning kohaliku omavalitsuse esindajad vastuväidete arvestamises 

kokkuleppele ei jõudnud. Sellest tulenevalt käsitleb järelevalve teostaja vastuväiteid esitanud isiku poolt 

avalikul väljapanekul esitatud vastuväiteid ülesjäänud vastuväidetena ja annab tulenevalt PlanS § 23 

lõikest 4 nende kohta oma kirjaliku seisukoha. Vastavalt PlanS § 23 lg 3 punktile 1 kuulub järelevalve 

teostaja pädevusse ka planeeringu õigusaktidele vastavuse kontrollimine. 

 

Järelevalve läbiviimisel selgus, et Teemaplaneeringut ei ole kooskõlastatud Riigi Maa-ametiga ega 

Riigimetsa Majandamise Keskusega. Kuna Teemaplaneeringu alale jäid mitmed jätkuvalt riigiomandis 

olevad maa-alad ning maavalitsuse poole pöördus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 26.11.2013 

kirjaga paludes seoses nende poolt koostava projektiga „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 

rekonstrueerimine“ saata Teemaplaneering kooskõlastamiseks ka Riigimetsa Majandamise Keskusele, siis 

tegi maavanem oma 02.12.2013 kirjaga nr 6-7/2013/4510 Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku 

Teemaplaneering kooskõlastada ülalnimetatud asutustega. 

Teemaplaneeringu RMK-ga ja Maa-ametiga kooskõlastamise eemärgiks oli ka välja selgitada, kas 

Teemaplaneeringusse on vaja sisse viia mingisuguseid parandusi ja kas need muudaksid 

Teemaplaneeringu põhilahendust, tuues sellega kaasa avaliku väljapaneku kordamise vajaduse. 
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Riigi Maa-amet kooskõlastas Teemaplaneeringu 09.01.2014 kirjaga nr 6.2-3/13/16595, märkides, et Maa-

ametil ei ole vastuväiteid reformimata maadele kavandatud maakasutuse tingimuste osas. 

 

RMK seisukohtade arutamiseks korraldati Harju Maavalitsuses 26.03.2014 nõupidamine. RMK 

kooskõlastas Teemaplaneeringu oma 21.04.2014 kirjaga nr 12-1/544. 

 

II.Vastuväidete ja kohaliku omavalitsuse seisukohtade kokkuvõte  

 

2.1. Vastuväiteid esitanud Vahur Kivistik märkis oma 19.05.2014 kirjas, et planeeringu ühe osana on 

kavas ühendada Külmallika ja Hüppetorni metsa liikumisrajad. Planeering näeb ette postidel asetseva ja 

kuni 3 meetri laiuse laudtee rajamise vahetult Alliksoo 8a elamumaa idapoolse piiriga külgneval alal. 

Tekib küsimus, kas sellise massiivse rajatise ehitamine tundliku pinnasega astangu küljele on mõistlik. 

Mõistlikum oleks uue raja põhjana kasutada juba olemasolevat liikumisrada, mis algab Trepi tänava 

otsast, kulgeb kõnealuse elamukrundi lõunapoolsest küljest mõni meeter kõrgemalt, jõuab välja peaaegu 

astangu tippu (planeeritava uue trepi ülemises osas) ja laskub sealt Hüppetorni metsa.  

 

Vahur Kivistiku kirja kohaselt räägib antud raja kasutamise kasuks räägib mitu punkti: rada on olemas ja 

aktiivses kasutuses; ühtlane tõuse ja langusnurk; raja laius on juba antud hetkel kohati 2,5-3 m ja 

kitsamate kohtade laiendamine kujuneks tõenäoliselt loodussäästlikumaks; rada ei tuleks liiga lähedal 

elamukruntidele; rada ei tuleks liiga lähedale tänavatele; puuduks vajadus eritasandiliste liikumisteede 

ühendussilla rajamiseks Raja ja Alliksoo tänavate nurgal. Jalgrada, mis hetkel Trepi tänavat ja Raja 

tänavat ühendab võiks jääda jalgrajaks ka tulevikus. Lisaks võiks planeeringus pöörata suuremat rõhku 

Üliõpilaste teega külgnevale alale ja leida lahendus liikumisradade avanemiseks sinna ja parkimise 

korraldamiseks sealsel alal. 

 

2.2. TLPA märkis oma 28.06.2013 vastuskirjas nr 3-1/60, et kõik Teemaplaneeringus planeeritud ehitised 

ja tegevused lähtuvad loodus- ja maastikukaitselisest aspektist ning tagavad maastikukaitsealal senisest 

parema loodusväärtuste kaitse kui ka puhkekasutuse võimalused. Üheks oluliseks inimtegevust ja 

tallamiskoormust leevendavaks meetmeks on olulisemate radade kujundamine vastavalt liikumise 

iseloomule ette valmistatud liikumisteede võrgustikuks. Vastuväited esitanud isiku poolt pakutud 

alternatiivset trassi on planeeringu koostamisel kaalutud ja nõlvale avalduvate keskkonnamõjude tõttu 

kõrvale jäetud.  

 

Mitmesuguseid metsaradasid on nõlvadel palju. Neist enamust ei suleta, kuid kuna neid pole võimalik 

nõlva kahjustamata laiendada, siis nende kasutamist ei soosita. Nõlvakule tallatud isetekkelistel radadel 

on nõlva erosioon palju suurem kui kindla ka keskkonnatundliku konstruktsiooniga tee ehitamisel. Nõlva 

kaitseks erosiooni eest tuleb täiendavalt kasutada punutispiirdeid ja püstpost-tugiaedu. Nende 

paigaldamisel ei ole ettenähtud suuri ehitustöid ja ehitusaegne kahju taimestikule ja kõrghaljastusele on 

väike. 

 

TLPA märkis oma 28.06.2013 vastuskirjas nr 3-1/60, et kaalutud on vastuväiteid esitanud isiku 

ettepanekut Külmallika piirkonna ja Hüppetorni liikumisradade ühendamise alternatiivse lahenduse osas. 

Teemaplaneeringu joonisel on kõnealune rada märgitud metsarajana, mida ei suleta, kuid mille kasutust 

reguleeritakse alternatiivsete põhiühenduste kavandamise ja rajamise kaudu. Väljapakutud liikumisrajad 

pakuvad kahtlemata hea võimaluse nõlva aluse ja nõlva pealse puhkeala sujuvaks sidumiseks 

alternatiivina treppidele, kuid need ei asenda planeeritud põhiliiklusrada, mis on seotud paremini 

ülejäänud maastikukaitseala teedevõrgustikuga. Lauge kaldega, ka liikumispuuetega inimestele sobiv tee, 

muudab maastikukaitseala (nõlva aluse osa) tervikuna läbitavaks kõigile.  

 

2,5-3 meetri laiuse tee rajamisega alternatiivsesse asukohta kaasneb kindlasti oluline keskkonnamõju. 

Laudtee maatüki piiri taga on tehniliselt lahendatav selliselt, et vajadus eramaa kasutamiseks puudub. 

Keskkonnaameti 04.06.2013 seisukoha kohaselt ei ole kaitseala valitseja nõus isegi uue tugiraja 

kavandamisega nõlvale praeguse metsaraja asukohta. Võimalikud radade kulgemise võimalused on pikalt 

ja põhjalikult läbi kaalutud planeeringu KSH-s. 

 

TLPA ütles oma 28.06.2013 vastuskirjas nr 3-1/60, et Teemaplaneeringus on Üliõpilaste tee äärse 

parklaga arvestatud, kuid selle äärde on planeeringus näidatud põhiliikumistee ja parklate vajadus. Alale 

on planeeritud põhiliikumisrajad (ülelinnaline), tugiliikumisrajad ja suusarajad. Raja tänavale ja 

Üliõpilaste teele on ette nähtud kõnniteed (põhiliikumisrajad) ning üliõpilaste äärsest parklast on 
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planeeritud välja ehitada kaks tugiliikumisrada ja üks põhiliikumisrada. Lisaks säilivad olemasolevad 

arvukad metsarajad. 

 

2.3. Vahur Kivistik esitas pärast avalikku väljapanekut 11.07.2013 kirjaga täiendavad põhjendused ja tegi 

ettepaneku loobuda raja ehitamisest teemaplaneeringus esitatud moel. Vahur Kivistik leidis jätkuvalt, et 

põhiliikumisraja rajamine Alliksoo 8a krundiga külgnevatele nõlvadele ei ole mõistlik, kuna see ei aita 

vähimalgi moel kaasa parkmetsa säilimisele. Ühendus on võimalik luua säästvamalt ja kohalike elanike 

heaoluga arvestades. 

  

TLPA esitas 25.09.2013 vastuskirjas nr 3-1/1764-1 linnapoolsed täiendavad põhjendused ja põhiraja 

pikiprofiili skeemi. TLPA märkis, et peab põhiraja rajamist Alliksoo tn 8a krundiga külgnevatele 

nõlvadele igati mõistlikuks ja kaalutletuks. Põhiliikumisrada on kõige olulisem element maastikukaitseala 

nõlva aluse osa tervikuks ühendamisel. 

 

III. Järelevalve teostaja seisukoht 

 

Järelevalve teostaja leiab, et kohalik omavalitsus on piisavalt põhjendanud oma seisukohti nii Alliksoo 8a 

krundiga külgneva põhiliikumisraja juurde jäämise kui ka Üliõpilaste teega külgneva ala parkimise ja 

juurdepääsude korraldamise osas.  

 

Teemaplaneeringus kajastatud liikumisrajad, sh vaidlusalune põhiliikumisrada on peale kantud 

Teemaplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise ja maastikukaitseala valitseja 

Keskkonnaametiga tehtud koostöö tulemusel. Keskkonnaamet on kooskõlastanud Teemaplaneeringu oma 

29.07.2011 kirjaga nr HJR-14-4/11/21932-2. Tulenevalt looduskaitseseaduse § 14 lg 1 punktist 5 saab 

kaitsealal kehtestada üldplaneeringut (st ka üldplaneeringu teemaplaneeringut) ainult kaitseala valitseja 

nõusolekul. Harju Maavalitsuses 03.12.2013 toimunud nõupidamisel viibis ka Keskkonnaameti esindaja 

Tiina Napp, kes jäi kindlaks Keskkonnaameti poolt varasemalt kooskõlastatud Teemaplaneeringu 

liikumisradade lahendusele. 

 

Nii nagu ka TLPA oma 25.09.2013 kirjas nr 3-1/1764-1 märkinud on, määratakse Alliksoo tn 8a 

külgneva põhiliikumisraja lahendus projekteerimisel. Ehitusprojekti staadiumis, täpsemate uuringute 

teostamisel on võimalik leida parim raja profiil ning põhjendatud vajadusel mõnes lõigus vähendada tee 

laiust või kavandada tee mõnes lõigus suurema pikikaldega. Teemaplaneeringu teksti on vastavalt 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande soovitusele täiendatud nõudega, et projekteerimise käigus 

tuleb koostada keskkonnatingimusi täpsustav ekspertarvamus, mis käsitleks projektlahenduse mõju 

nõlvale ja taimkattele. Juhul, kui ekspertarvamuse põhjal selgub, et invanõudeid ei ole võimalik antud raja 

puhul rakendada tuleb invarajale leida alternatiivne lahendus nt Alliksoo tänava ja Lossi tänavate kaudu. 

 

Järelevalve teostaja juhib siinkohal tähelepanu ka asjaolule, et vastavalt ehitusseaduse § 3 lõikele 1 peab 

ehitis (sh tee) olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate 

õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale. Seega tuleb 

ka Alliksoo tn 8a elamukrundiga külgneva põhiliikumisraja projekteerimisel jälgida, et rajast ei tuleks 

keelatud mõjutusi Alliksoo tn 8 elamukrundile. 

 

Kohalik omavalitsus peab kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega võimalust mööda vältima 

Teemaplaneeringu lahenduse kujundamisel planeeringulahendusest huvitatud isikute subjektiivselt 

tajutavate õiguste riivamist, kuid kuna kohaliku omavalitsuse peaeesmärgiks planeerimisel on linnaruumi 

säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamine, siis on paratamatu, et alati ei pruugi olla 

võimalik arvestada kõikide planeeringulahendusest huvitatud isikute soovidega. Planeeringu lahendusest 

huvitatud isikul on õigus nõuda, et planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus arvestaks tema 

huvidega, kuid ta ei või eeldada, et tema huvi kaalub igal juhul üles planeerimisdiskretsiooni omava 

kohaliku omavalitsuse seisukohad.  

 

Riigikohtu 20.12.2001 otsuse nr 3-3-1-15-01 punktist 31 tuleneb, et kuigi planeeringulahendusega võivad 

kaasneda negatiivsed mõjud naabrite omandiõigustele - subjektiivselt tajutavate elamistingimuste 

halvenemise näol, tuleb arvestada, et naabrite omandiõiguste teostamisvabadus on omakorda piiratud 

planeerimisdiskretsiooni omava kohaliku omavalitsuse seisukohtadega. 

  

Siinjuures pean vajalikuks juhtida tähelepanu aga sellele, et Riigikohtu 14.10.2003 otsuse nr 3-3-1-54-03 

punktist 17 tulenevalt ei määra planeeringust huvitatud isikute vastuväidetele antud kohaliku 
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omavalitsuse vastused veel lõplikult, millisel kujul planeering kehtestatakse. Vastus ei ole haldusakt. 

Planeeringu lahendusest huvitatud isikute ettepanekutele ja vastuväidetele vastamine on osa nende isikute 

ja kohaliku omavalitsuse avalikust diskussioonist tulevase planeeringu üle. Kohalik omavalitsus võib 

pärast ettepaneku tagasilükkamist seda planeeringu kehtestamisel siiski arvesse võtta. Lõplikuks otsuseks 

ettepanekute ja vastuväidete suhtes Teemaplaneeringu kehtestamise otsus, mitte vastus vastuväidetele ja 

ettepanekutele. Kuna vastuväiteid esitanud isiku seisukohad on planeeringu dokumentatsiooni lisatud, siis 

on igal planeeringuga tutvujal, sh ka planeeringu kehtestamist otsustavatel kohaliku omavalitsuse 

esindajatel võimalik saada ülevaadet vastuväidete sisust. 

 

Maavanemale järelevalve teostamiseks esitatud Teemaplaneeringu seletuskirjas ja linna seisukohtades on 

esitatud piisavad põhjendused Alliksoo tn 8a elamukrundiga külgneva põhiliikumisraja kavandamiseks. 

Järelevalve teostaja märgib, et maavanema pädevusse kuulub planeeringulahenduse seadustele ja teistele 

õigusaktidele vastavuse kontrollimine. Seetõttu juhul, kui planeeringulahendus ei ole vastuolus kehtivate 

seaduste ja teiste õigusaktidega, on erinevate kinnisasja omanike huvide arvesse võtmisel ning 

Teemaplaneeringu ehitustingimuste määramisel otsustajaks kohalik omavalitsus.  

 

Maavanem ei saa otsustada kohaliku omavalitsuse planeerimisotsuse otstarbekuse üle linnaruumi 

kujundamisel, sh liikluskorralduse osas. Ka Riigikohus on oma 13.03.1998 otsusega haldusasjas nr 3-3-1-

9-98 leidnud, et kohaliku omavalitsuse planeerimisotsused alluvad kohtulikule kontrollile piiratud 

ulatuses. Kohus ei saa otsustada planeerimisotsustuste otstarbekuse üle. 

 

Planeeringu sisulise lahenduse otstarbekuse üle on kaalutlusõiguse alusel ainupädev otsustama kohalik 

omavalitsus, kelle pädevuses on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi kohaliku elu küsimuste, 

kaasa arvatud territoriaalplaneerimise, iseseisev ja lõplik korraldamine ning otsustamine. Põhiseaduse § 

154 sätestab, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes 

tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. 

 

Järelevalve teostamise tulemusena saan asuda seisukohale, et käesoleva Teemaplaneeringu koostamisel ei 

ole rikutud neid vastuväiteid esitanud isiku seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid tagamisele 

järelevalve teostaja poolt. Teemaplaneeringule on koostatud keskkonnamõjude hindamiseks 

keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille aruande on heakskiitnud Keskkonnaamet oma 10.11.2010 

kirjaga nr HJR 6-8/15912-8. Samuti on Teemaplaneeringu lahenduse kooskõlastanud teiste hulgas 

Keskkonnaamet, Riigi Maa-amet ja RMK. Teemaplaneeringu koostamisel ei ole tehtud menetlusvigasid, 

mis tooksid kaasa menetluse uuendamise vajaduse. 

 

Planeeringulahendusega jätkuvalt mittenõustumisel on vastuväiteid esitanud isikul võimalik, kohaliku 

omavalitsusega kohtuväliselt kokkuleppele mittejõudmisel, pöörduda oma subjektiivsete õiguste kaitseks 

halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

Ülaltoodust tulenevalt ja võttes aluseks PlanS § 23 lg 3 p 1-5 ja § 23 lg 6 annan Teemaplaneeringu 

’’Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine’’ kehtestamisele oma 

heakskiidu ning tagastan Teemaplaneeringu kohalikule omavalitsusele kehtestamise üle 

otsustamiseks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Rajasalu 

Maavanem 

 

 

 

Ärakirjad:  

1. Vahur Kivistik 

2. Keskkonnaamet 

3. Maa-amet 
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4. RMK 

5. Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
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