
Päevakord

– Ülesanded, töökorraldus, koosseis

• Kaitse-eeskirja muutmine

• Koostöökogu küsimused

• Arutelu (seotus MKA-ga, ootused, ettepanekud)



Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala

Koostöökogu moodustamise koosolek

28.10.2022 Tallinn

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Maret Vildak



Koostöökogu küsimused

Ülesanded, töökorraldus, koosseis



Koostöökogu

• Nõuandev kogu kaitseala valitsejale kaitseala kaitse-eesmärkide täitmisel

• Kaitsealade koostöökogude koosolekutel tutvustatakse kaitsealal kavandatud 

ja läbi viidud tegevusi (projektid, inventuurid, looduskaitselised tööd, 

külastuskorraldus jm), kaitseala kohta välja antavaid infomaterjale ning 

arutatakse huvigruppide või Keskkonnaameti poolt tõstatatud probleeme

• Koostöökogu statuudi kinnitab Keskkonnaameti peadirektor

• Koostöökogu juurde on võimalik moodustada ajutisi või alalisi ekspertgruppe ja 

töörühmi

• Koostöökogul on õigus kaasata töösse konsultante



Eesmärgid ja ülesanded

• Kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine 

(koostöökogud on olnud kaasatud nii kaitse-eeskirjade kui 

kaitsekorralduskavade koostamise ja tegevuste elluviimise protsessi)

• Piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate 

ühildamisele kaasa aitamine

• Infovõrgustiku loomine, avalikkuse teavitamine ja kaasamine

• Koostöökogu sisulist tööd mõjutab palju koostöökoguliikmete enda initsiatiiv ja 

probleemitõstatused 



Töökorraldus

• Koostöökogu töövormiks on koosolek

• Koostöökogu koosoleku kutsub kokku Keskkonnaamet vajadusele, kuid mitte 

vähem kui kord poolaastas

• Koostöökogu otsused võetakse vastu konsensuslikult

• Koostöökogu koosolekud protokollitakse, 

protokollid avalikustatakse kaitsealade kodulehel

• Peamine infovahetus toimub e-posti teel

• Koostöökogu töös osalemine toimub ühiskondlikel alustel

https://kaitsealad.ee/et


Koosseis

• Koostöökogu on vabatahtlik ühendus, mille liikmeks võivad olla kõik Nõmme-

Mustamäe maastikukaitsealaga seotud asutuste, organisatsioonide ja 

kohaliku kogukonna esindajad

• Koostöökogu on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri 

avalikustatakse kaitsealade kodulehel

• Koostöökogu tegevust korraldab ja koostöökogu esindab Keskkonnaameti 

looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist



Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek

28.10.2022, Tallinn

looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist

Riina Kotter



Ettepanekute esitamise tähtaeg hiljemalt 6.11.

Avalik arutelu 24.11 kell 15 Nõmme linnaosa

valitsuse saalis ja MS Teams vahendusel.
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Kaitse-eeskirja muudetakse väärtuste paremaks 

kaitseks.

Kehtiv kaitse-eeskiri võeti 

vastu enne looduskaitseseaduse 

jõustumist (30.04.2004).

Uus kaitse-eeskiri tuleb kinnitada 

enne 1.05.2023.
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Muudatused kaitse-eesmärkides

Kaitse-eesmärkideks lisatakse Õpiringi kivid, nõmmnelk ja kanakull 
ning nende elupaikade kaitse.

Plaanitavad kaitse-eesmärgid: 

1) kaitsta ja tutvustada metsakooslusi, maastikuilmet, elustiku mitmekesisust 
ja kaitsealuseid liike, Mustamäe nõlva, Nõmme liivikuid ning kaitstavaid 
looduse üksikobjekte: Glehni pargi allikaid, sealhulgas Rõõmuallikat, ja 
Õpiringi kive;

2) kaitsta kaitsealust taimeliiki nõmmnelki ja tema elupaiku;

3) kaitsta kaitsealust linnuliiki kanakulli ning tema elupaiku.



Muudatused kaitsekorras

Nõmme-Mustamäe MKA on tsoneeritud

piiranguvööndisse, seega lähtutakse kaitsekorra 

koostamisel LKS §-dest 14 ja 31.
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Inimeste viibimine, telkimine ja lõkke tegemine

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja 

seeni kogu kaitseala maa-alal. 

Kaitsealal on keelatud telkimine ja lõkke 

tegemine selleks ettevalmistamata kohas. 

Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on 

lubatud omaniku loal.

Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju, 

seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu 

kaitsealal.

Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud 

õuemaal ning kohtades, mis on kaitseala 

valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja 

tähistatud. Lisaks lubatakse telkimist ja lõkke 

tegemist spordi- ja puhkeotstarbeliselt

kasutataval Vana-Mustamäe tn 16 maaüksusel 

väljaspool metsamaad.
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Rahvaürituse korraldamine

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Kaitsealal on lubatud kuni 500 osalejaga 

rahvaürituste korraldamine selleks 

ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 

500 osalejaga rahvaürituste 

korraldamine selleks ettevalmistamata

kohtades on lubatud üksnes kaitseala 

valitseja nõusolekul tema poolt esitatud 

tingimustel.

• Ilma nõusolekut küsimata lubatud kuni 500

(Rahumäe metsas ja Sütiste metsa liivikul 

kuni 200) osalejat ettevalmistamata ja 

tähistamata kohas.

• Kaitseala valitseja nõusolekul lubatud 

rohkem kui 500 (Rahumäe metsas ja 

Sütiste metsa liivikul rohkem kui 200) 

osalejat ettevalmistamata ja tähistamata 

kohas. 

• Rattaürituse, k.a virtuaalürituse 

korraldamine on lubatud ainult valitseja loal.
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Sõiduki, maastikusõiduki ja ujuvvahendiga sõitmine

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Kaitsealal on keelatud jalgratastega liiklemine 

väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning 

mootorsõidukitega ja maastikusõidukitega 

liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja 

parklaid, välja arvatud hooldus-, pääste- ning 

järelevalvetöödel.

Ujuvvahendiga sõitmist ei ole reguleeritud.

Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel, jalgratta 

ja kergliikuriga ka radadel.

Kaitsealal on keelatud maastikusõidukiga sõitmine.

Erisused: lubatud on sõidukiga ja maastikusõidukiga 

sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala 

valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, 

kaitseala valitseja nõusolekul teostataval 

teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud 

tegevusel, sealhulgas olemasolevate ehitiste 

hooldustöödel ja metsamajandustöödel,

maastikusõidukiga kaitseala valitseja nõusolekul 

kaitseala valitsejaga kooskõlastatud suusaradade 

sissesõitmisel ja hooldamise. 

Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud.
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Raied

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Kaitseala on keelatud:

• uuendusraie, välja arvatud turberaie 

perioodiga vähemalt 40 aastat, ja 

uuendusraie pargis;

• puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste 

metsakultuuride ja energiapuistute rajamine;

• puidu kokku- ja väljavedu külmumata 

pinnasel.

Regulatsioon muutub rangemaks, sest 

uuendusraie keelatakse täielikult.

Kaitsealal on keelatud: 

• puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute 

rajamine;

• puidu kokku- ja väljavedu külmumata 

pinnaselt, kusjuures kaitseala valitseja võib 

lubada puidu kokku- ja väljavedu, kui pinnas 

seda võimaldab. 
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Ehitustegevus

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Kaitsealal on keelatud uute ehitiste, kaasa 

arvatud ajutised ehitised, püstitamine. 

Erandina on valitseja nõusolekul lubatud 

spordiotstarbeliste ehitiste rajamine 

maaüksusel 78404:406:3610;

spordi- ja puhkeotstarbeliste ehitiste rajamine 

Nõmme Spordikeskuse maaüksusel;

kergliikluseks tunneli ehitamine Tähetorni 

tänava ja Särje tänava ristumiskohas;

sissesõidutee ehitamine Tähetorni tn 4b 

maaüksusele juurdepääsuks Trummi tänavalt

ja kogu kaitsealal rajatiste püstitamine.

Kaitsealal jääb üksikute eranditega keelatuks 

uue ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise 

püstitamine.

Erandina on kaitseala valitseja nõusolekul 

lubatud spordi- ja puhkeotstarbeliste ehitiste 

püstitamine Vana-Mustamäe tn 16 

(78404:406:3610) maaüksusel ning rajatiste 

püstitamine ülejäänud kaitsealal.
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Jahipidamine ja kalapüük

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Ei reguleerita. Jääb samaks, tegevusi ei reguleerita.

Jahipidamist ei reguleerita, sest tiheasustusala 

ei kuulu jahiseaduse kohaselt jahimaa hulka.

Kalapüüki ei reguleerita, sest kaitsealal 

puuduvad selleks sobivad veekogud.
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Maavara kaevandamine 

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Kaitsealal on keelatud maavarade ja maa-

ainese kaevandamine.

Kaitsealal on keelatud maavara kaevandamine. 
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Maaparandussüsteemide rajamine, veekogude 

veetaseme ja kaldajoone muutmine

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Kaitsealal on keelatud:

• uute maaparandussüsteemide rajamine;

• looduslike ja tehislike veekogude veetaseme 

muutmine ja nende kallaste kahjustamine.

Kaitsealal on keelatud uue 

maaparandussüsteemi rajamine.

Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud 

tehisveekogude veetaseme ja kaldajoone 

muutmine. 

Looduslike veekogude veetaseme ja 

kaldajoone muutmine ei ole lubatud.
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Biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine

Kehtiv kaitsekord Plaanitav kaitsekord

Kaitsealal on keelatud väetiste ja 

mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja 

looduslikul ning poollooduslikul rohumaal.

Kaitsealal on keelatud biotsiidi, väetise ja 

taimekaitsevahendi kasutamine, välja arvatud 

õuemaal.
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Muudatused kaitseala piiris

Kehtiv

Kogupindala 200,9 ha

eramaa 7,1 ha

munitsipaalmaa 30,7 ha

riigimaa 162,3 ha 

avalik-õiguslik maa 0,8 ha

Kaitseala on tsoneeritud

Nõmme-Mustamäe piiranguvööndisse.

Planeeritav

Kogupindala 197,7 ha (väheneb 3,2 ha)

eramaa 7,1 ha

munitsipaalmaa 25,4 ha

riigimaa 164,5 ha 

avalik-õiguslik maa 0,7 ha

Kaitseala on tsoneeritud

Nõmme-Mustamäe piiranguvööndisse.
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Kuidas edasi?

Ettepanekud kaitse-eeskirja eelnõule esitada kirjalikult hiljemalt 6. novembriks.

Esitada: info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi.

Keskkonnaamet vastab laekunud ettepanekutele kirjalikult ja tutvustab neid 

avalikul arutelul 24. novembril.

Peale avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele 

kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2023. a esimesel poolel.



riina.kotter@keskkonnaamet.ee, 503 7128

kristi.pai@keskkonnaamet.ee, 5695 8657



Arutelu

Seotus MKA-ga, ootused, ettepanekud
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Infotahvlite asukohad

Glehni lossi juures? Sütiste metsas?



Kokkuvõte

 Ettepanekud statuudile (30.11.2022)

 Ettepanekud kaitse-eeskirjale 6.11.2022

 RMK teavitus auditi tulemustest treppide remont/rek (e-kiri)

 RMK kodulehele üles kokkuvõtte loodusraja 

ettepanekute/vastuste osas, arutelu kohaliku kogukonnaga 

nov lõpuks (teams)

 Kaitse-eeskirja ettepanekute arutelu pärast avalikku arutelu 

(teams)



Keskkonnaameti üldkontakt

info@keskkonnaamet.ee | 662 5999

Keskkonnarikkumisest või erijuhtumist

teata riigiinfo telefonile 1247

Jälgi meid:

keskkonnaamet.ee |               |              | 


