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Osalesid: Helena Eenok (Eesti metsa abiks), Kristin Karu (Nõmme LOV), Mihhail Jevdokimov 

(Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Kadi Alatalu (Nõmme tee selts), Tore Lasn (Sütiste 

metsa selts), Andrus Kevvai (RMK), Leevi Krumm (RMK), Maarja Mirjam Rajasaar (RMK), 

Toomas Klasen (Nõmme spordikeskus), Vahur Teder (Nõmme lumepark/Lumeakadeemia), 

Liis Needrit (Nõmme lumepark/Lumeakadeemia), Rainer Vakra (Keskkonnaamet), Maret 

Vildak (Keskkonnaamet), Riina Kotter (Keskkonnaamet), Reet Kristian (Keskkonnaamet), 

Triin Ristmets (Keskkonnaamet). 

Päevakord: 

1. Koostöökogu küsimused (ülesanded, töökorraldus, koosseis) 

2. Kaitse-eeskirja muutmine 

3. Arutelu (seotus maastikukaitsealaga, ootused, ettepanekud) 

Arutati: 

1. Koostöökogu küsimused 

Maret Vildak teeb ettekande koostöökogu moodustamise teemal (eesmärgid, ülesanded, 

töökorraldus, koosseis) 

2. Kaitse-eeskirja muutmine 

Riina Kotter teeb ettekande kaitse-eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku teemal. 

Sõna võtsid: 

Tore Lasn - Kas trennid (umbes 30 inimest) on ka rattaüritus? 

Riina Kotter - Trennide puhul on meile oluline, milliseid radu kasutatakse ja kus sõidetakse. 

Kui on regulaarsed trennid ja kasutatakse kindlaid radu, siis saab selle kooskõlastada kaitseala 

valitsejaga pikemaks perioodiks. 

Maret Vildak - Põhimõtteliselt peame kaitse-eeskirja mõistes ürituseks neid, mis on 

organiseeritud. Aga see ei tähenda, et igakordselt on vaja nõusolekut. Saab kokku leppida 

kindlad rajad ja pikema perioodi nõusoleku andmiseks. 



 Kadi Alatalu - Kas see tähendab seda, et Nõmme Rattaklubi igapäevased trennid kaitsealuses 

metsas on lubatud? Kui ei, siis võiks ka kirjutada nii, et on keelatud. 

Maret Vildak - Ei ole lubatud. See tähendab seda, et tegevus vajab kaitseala valitseja nõusolekut 

ja see on kaalutlusotsus, mis et tähenda, et saab loa alati ja igale poole. Rahvaüritustel 

hinnatakse ka mõjusid ja kui mõjud ilmnevad, siis oleme ka tegevuse keelanud. 

Kadi Alatalu - Mõjud on ammu ilmnenud. 

Maret Vildak - Jah, sest see on praegu reguleerimata. Ja praegu on ka 500 osalejat piiriks ning 

igal pool radadel võib sõita. Aga kui me vaatame üle, milliseid radu trenniks kasutatakse ja kui 

need ei ole tallamisõrnad, saab neid kasutada. Praegu minnakse nõlvadest alla, kust juhtub. 

Riina Kotter - Vastus küsimusele on, et jah, ka trennid tuleb kooskõlastada kaitseala valitsejaga. 

Aga mitte igakord enne trenni, vaid lepime kokku rajad ja perioodi pikemaks ajaks. 

Rainer Vakra - Püüame Eesti riigis võimalikult vähe keelata ja käskida, panna inimesi mõtlema. 

Kui midagi keelata, siis tuleb mõelda, et kuidas Eesti riik seda jõustab. Ei ole mõtet kirjutada 

asju, mida keegi ei ole võimeline kontrollima. Igale „Ei“-le on vaja ka alternatiivne 

tegevus/teekond välja pakkuda. Ei saa lihtsalt rattaga sõitmist ära keelata ja öelda, et sellega 

kaitstakse loodust. Tuleb määrata kindlad kohad, kus me laseme inimestel ka rattaga sõita. 

Helena Eenok - Praegune olukord ongi kõige halvem, kuna puudub info ja silte väljas ei ole. 

Tegelik elu on selline, et kui suvisel laupäeval minna, siis on terve Sütiste mets lõkkeid täis. 

Inimesed ei tea, et nad ei tohi lõkkeid teha. Palju on venekeelset seltskonda. Ei ole ei eesti- ega 

venekeelseid silte. See on kõige olulisem asi, mis on vaja ära teha. 

Riina Kotter - Oleme arutanud rattaradade kasutust kaitsekorralduskava raames. 

Kaitsekorralduskavasse lisatakse konkreetne kaart, kus on peal, mis rajad on mis otstarbeks. 

Kui kaitsekorra ehk kaitse-eeskirja arutelud on läbi, hakkame järgmise sammuna 

kaitsekorralduskava täpsemalt arutama. 

Maret Vildak - Koostöökogus saab arutada, kus saab rattarajad teha, et leida lahendus, mis sobib 

ka kohalikele. On hea, kui on konkreetsed partnerid, spordikeskused, rattaklubid jne, siis on 

lihtsam asja hallata. 

Kadi Alatalu - Miks seda kõike ei ole juba korraldatud? Maastikukaitseala loodi 2004. Kogu 

see aeg on toimunud suur marodöörlus. Ainult üks näide on need jalgrattad. 

Riina Kotter - Aga teemegi selle muudatuse nüüd ära. Arutame seda, kuidas me selle praegu 

paremaks muudame. Praegu muudame kaitse-eeskirja ja saate teha ettepanekuid. 

Kadi Alatalu - Selles osas ei ole ikka mingit muutust, ikka on kõik need 500 inimest või 200 

inimest tallamas. Ei ole mõtet teha maastikukaitseala, kus inimestele on tehtud massiline 

liikumine. Võiks olla nii, et kui lähed metsa, siis oled metsas. Mitte nii, et ta võib minna sinna 

500 inimesega koos. 

Riina Kotter - Selles osas ootamegi ettepanekuid, kui on ettepanekuid, kui palju peaks olema 

rahvaüritusel osalejate arv või millistes piirkondades tuleks rahvaürituste osalejate arvu 

vähendada, siis saatke need ettepanekud kaitse-eeskirja eelnõule. 

 

Liis Needrit - Miks TTÜ mets (staadioni juures) on kaitsealast väljas? 



Riina Kotter - Seletuskirjas on selgitatud. Enne eelnõud tuli ettepanek, et võtta staadioni mets 

koos staadioniga kaitse alla. Vaatasime ala üle ja suhtlesime TTÜga, mis on nende plaanid, 

suhtlesime ka linnaga. Nii linnal kui ülikoolil on plaanis metsaala rohealana säilitamine, 

staadion roheala alla ei kuulu. Staadioni alal ei ole selliseid riiklikke kaitseväärtusi, et ala saaks 

kaitsealaga liita. Ülejäänud metsa saab säilitada ka planeeringutega TTÜ ja linna poolt. 

Kadi Alatalu - Tegelikult on sama metsamassiiv, ainult tee läheb läbi. Ei takista võtta kaitse 

alla. 

Riina Kotter – See on arutelu koht. Metsamassiiv on sarnane ja moodustab ühtse maastiku, 

samas on tegemist üsna noore männikuga, liiviku ala ühes servas on väärtuslikum. 

Liis Needrit - Ilus noor männik, palju kasutatav. Mis juhtub, on see, et kui ei ole tähistatud teed, 

siis inimene käib, kus tahab. 

Riina Kotter- TTÜ ütles, et neil on planeeritud roheala säilitamine. 

Kadi Alatalu - TTÜl ei ole ilusad plaanid. Tahavad teha pneumohalli, mis rikub ära kohalike 

inimeste elu täiel määral. Tuleks tõsiselt kaaluda, kas TTÜl on selleks õigus. 

Riina Kotter - See on linna planeerimise küsimus. Staadioni ala ei saa kaitsealaga liita. Seal ei 

ole selliseid loodusväärtusi.  

Kadi Alatalu - Staadion võibki nii jääda. Staadion tuleb korda teha, aga halli ei tohi teha.  

Riina Kotter - Need ei ole kaitse-eeskirja otsused. Vaadake materjale, esitage ettepanekuid ja 

siis saame 24.11 neid arutada. 

Maret Vildak - Ettekanne saadetakse koos protokolliga meilile. Kui tekib veel küsimusi, saab 

veel küsida. Kaitsekord on oluline, ootame ettepanekuid. Kui saab veel asju ümber vaadata, siis 

just nüüd. 

Vahur Teder - Miks Nõmme spordikeskuse juures tiikide nurk sisse jäi? Üpris õueala see ka. 

Riina Kotter - Seal on puistu säilinud. Tiikide alal tehtav tegevus mõjutab kaitseala veerežiimi, 

näiteks kui tiikides muudetakse veetaset. 

Maret Vildak - Seal on kooskõlastusvajadus, et saab linna kaudu nõusoleku küsida 

ehitustegevusele. 

3. Arutelu (seotus maastikukaitsealaga, ootused, ettepanekud) 

Sõna võtsid: 

Mihhail Jevdokimov - Rohkem kuulaja rollis. Meelis Uustal ei saa kahjuks osaleda. Kaitse-

eeskirjale anname oma ettepanekud kirja teel. 

Liis Needrit - terve elu seal elanud, isiklik huvi tööl või metsas liikudes. Ala vajab kaitset, aga 

me ei saa seda Tallinna linnast välja tõsta ja ei saa kasutamist keelata. Sellisel juhul aitab kaitsta 

see, kui planeerime ära kohad, kus inimene võib käia, kus rattaga sõita, kus sportida. Ise ei vali 

ratast liikumisek, kuna teed on nii halvad. Kuidas saab loodust ja maastikukaitseala kaitstes 

tuua inimesed autodest välja? Autoliiklus on kaitseala servades väga suur probleem. Lapsed 

sõidavad autoteedel, sest teed, mis on metsas, on väga halvas olukorras. Lapsevankritega emad 



sõidavad autoteedel, sest tammi peal on tee väga halb. Kohe on pime. Kuidas kaitsta loodust, 

aga kuidas inimestena saaks seda ala kasutada. 

Maret Vildak - Lahendusi täna vast ei saa pakkuda, aga kaitsekorralduskava raames saab seda 

kindlasti arutada. 

Riina Kotter - Praegu on kõige olulisem kaitse-eeskiri korda saada. Kui kaitsekorra oleme 

kinnitanud, siis saame võtta arutellu kaitsekorralduskava ja selle raames läbi rääkida. 

Maret Vildak - Liikumissuunad ja teed, kus ja mis sõidukiga võib või ei või liikuda, saab 

kaitsekorralduskavaga paika panna. Täna näeme, et olemasolev teemaplaneering ei ole see, 

mille alusel saab planeerida neid radu, aga kaitsekorralduskavaga saab sätestada. 

Kadi Alatalu - Kas teemaplaneering ikka veel kehtib? See on üks suur kurjajuur. 

Maret Vildak – See ei ole Keskkonnaameti pädevuses vastata. Planeering kehtib nii kaua, kuni 

seda ei ole kehtetuks tunnistatud. Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei saanud tulla, nemad 

saaksid kommenteerida. Kogemuste põhjal me enam teemaplaneeringust nii palju ei lähtu ja 

soovime kaitsekorralduskava põhjal rohkem analüüsida, kuidas väärtusi kaitsta. 

Vahur Teder - Olen olnud Lumepargi sünni juures ja olen seda meelt, et sellel 

munitsipaliseeritud maa-alal võiks sealne tegevus jätkuda. Olen selle poolt, et selliseid väikseid 

mägesid võiks Tallinnas olla palju, et lapsed saaksid kodu lähedal mäespordiga tegeleda. 

Toomas Klasen - Põline nõmmekas. Eesmärk Nõmme spordikeskusega oleks rekreatiivteenuste 

pakkumine kohalikele. Oma piiridest välja ei taha minna. 

Maret Vildak - Kas teie on hallata ka suusarajad? 

Toomas Klasen - Jah. Eriti see 5 km ring nõlva all ja 2,5 nõlva peal. Tasub piir tõmmata SA 

Terviseradadele ja Nõmme spordikeskusele.  

Maret Vildak - Kas teil on ehitusloa saanud projekt? 

Toomas Klasen - Seda projekti veab ikkagi SA Terviserajad. Nemad projekteerivad üle linna. 

Me oleme küll selle osa, aga meil olid ka omavahel lahkarvamused. Tänaseks on see projekt 

peatatud. Ise tahame järgmisel aastal teha valgustite vahetuse. 

Kadi Alatalu - See on linnal plaanis juba. 

Toomas Klasen – Jah, seda me ootamegi. Teine asi on suusasilla renoveerimine. 

Kadi Alatalu - Oli jutt, et tahetakse teha mäge laugemaks, kelle soov see on? 

Toomas Klasen - Mis mõttes laugemaks? Täna on seal enne silda laskumisel kauss, hüppekas, 

mis on väga ohtlik. Kiirust on mõõdetud seal 66 km/h. 

Kadi Alatalu - See mägi on eluaeg ohtlik olnud. See on kaitsealune nõlv. Kaitse-eeskirjas on 

sees, et reljeefi muutmine on keelatud. Kas betoonrinnatised ja sild, mis kavandati gaasitoru 

mäe kõrvale, on SA oma? 

Maret Vildak - See ilmselt on SA projekti osa - Terviseradade III etapp. 

Toomas Klasen - Kunagi oli soov tekitada side kahe objekti vahel. Külmallika tn ja hüppetorn. 

Kadi Alatalu- Alliksoo tn elanikud ei taha estakaadi. See on väga ohtlik ülemistele majadele. 



Toomas Klasen - Soov oli saada mootorkelgu laiune rada, et saaks suuskadega läbi. Ei taha 

estakaadi. Soov oli saada ühendus teisel pool olevate radadega. Suhtleme otse. Küsige 

küsimused otse meilt. 

Maret Vildak - Tulevikus saame täpsemalt rääkida nendest probleemkohtadest. Kaardistame 

probleemid ära. Meile teada olevalt terviseradade III etappi ellu ei viida. 

Tore Lasn – Sütiste metsa selts on tehtud sel aastal, kui hakati mände maha võtma, et teha 

asfaltteid. Olen terve elu seal kandis elanud. Eesmärk on, et maastikukaitsealal mets säiliks 

võimalikult loomulikul kujul. Mitte nagu männipark. Looduslikust alast on väga vähe järgi ja 

see on väga õudne praegu. Meie inimesed korjasid allkirju, et asfaltteid ei tuleks. Inimesed 

ümber vanemad ja konservatiivsemad. Kui on muudatused plaanis, tuleb rohkem tutvustada 

tegevusi ja siis võibolla ei olda vastu.  Lõkkekohtadega seoses peaks olema üks inimene 

(metsavaht), kes käib ala läbi ja näeb ära, kus on sportlased, kus trennid, kus tehakse lõket. 

Sildid peaks väljas olema, et kus, mida võib. Ette valmistatud lõkketegemise kohad, millest 

kaks on Natura alal, ei peaks olema keset metsa. Ilus koht, kus sünnipäevi on peetud, on näiteks 

Nõmme spordikeskuse nurgas, kus on ettevalmistatud kohad. Grillkohad ei peaks olema keset 

metsa, kus on pinnase erosioon - jube vaatepilt. Tuleks eemaldada. Neid saab teha kuhugi 

paremini, rajoonide sees, kaitsealast väljapoole. Ehitajate tee 2 kortermaja ehitus. Kaardil see 

tükk, kus trassid läbi lähevad, võetakse kaitsealast välja. Teemaplaneeringu kohaselt on 

Ehitajate tee 2 alale ette nähtud istepinkidega puhkekoht, kus antakse infot looduse kohta, nüüd 

on 5-korruseline maja. Ehitustegevus ronib kaitseala sisse ja elanikud hakkavad kaitsealale 

mõju avaldama väga kõvasti. Kahju, et selle ehitamine lubatud sai. Kahju, et ei jõudnud 

vaidlustada. 

Riina Kotter - Lõkkekohtade asukohta ja arvu kaitse-eeskirjaga reguleerida ei saa. See on 

kaitsekorralduskava teema. Kui eeskirja avalikustamisel tuleb ettepanekuid, mida eeskirjaga ei 

saa reguleerida, siis jätame need tallele ja arutame kaitsekorralduskavaga. 

Maret Vildak - Info on olemas. Kaitsekorralduskava raames saame arutada. 

Tore Lasn - Praegu on seegi hea, et ainult ettenähtud kohas võib lõket teha, aga samas siis need, 

kes sinna ei mahu, teevad kõrval. Metsavaht oleks hea. Sildid mõjutaksid kõvasti.  

Riina Kotter - Meie unistame ka metsavahtidest, aga riiklikult ei ole selleks vahendeid. 

Maret Vildak - Koostöökogu on ka koht, kus arutada ka ümbritsevaid planeeringuid. Sellepärast 

on oluline Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 

osalus, et saada teavet, millised planeeringud on ümbruses kavas.  

Tore Lasn - Vanaka alla oli kajastatud perspektiivne hoone. Mis see oleks? 

Maret Vildak - Ettepanek on tehtud, aga seda ei tule. Hooneid ei saa teha kaitsealale, kuna 

kaitse-eeskiri ei luba. Vanakal nõlvade laiendamise ettepanek on ka tulnud, aga on ka tagasi 

lükatud, ei ole aktsepteerinud. Sealse nõlva looduslikuna säilitamine on oluline.  

Helena Eenok - Kas on selgelt kaardistatud, mis on kõige suuremad probleemid? Ise tean, et on 

erosioon ja tallamine. Oleme selle poolt, et asfaltteed ei tuleks. Alal on palju radu sisse tallatud. 

Kuskil oli kirjas, et on vaja inimesi suunata ettenähtud teedele. Kuidas see siis käib, kui me uusi 

teid ei taha, aga kuidas inimesed kindlatele radadele suunata. Postikesed, nöörikesed, 

sildikesed. Infotahvlid on kõige võtmeks. Praegu ei saa inimesi süüdistada, et lõkkeid tehakse, 

sest inimesed ei tea. Kas kaitse-eeskiri kuidagi erosiooni ja tallamist käsitleb? 



Riina Kotter - Meie keskendume liivikute alal tallamise vähendamisele. Erosiooni kaitse-

eeskirjaga reguleerida ei saa. Saame reguleerida üritusete lubamisega. Kaitsekorralduskavaga 

saab ka läbi mõelda, mida saab ette võtta. 

Maret Vildak - Mitmed piirkonnad on, kus varasemalt on erosiooni tõkestatud, aga enam need 

ei toimi. Konkreetsed meetmed saab planeerida kaitsekorralduskavaga. Kaitse-eeskirjas saame 

suunata üritusi lähtuvalt inimeste arvust. Praegu on Sütiste ja Rahumäe metsa pandud osalejate 

piir 200 inimest. Kui Teie hinnangul peaks olema piirang ka kuskil mujal või piirarv teine, siis 

saab ettepaneku teha. 

Riina Kotter - Kas Rõõmuallikate piirkonnas tehakse suuri rahvaüritusi? Tõenäoliselt ei tehta 

seal üritusi ja sellepärast seal me muudatust ei ole teinud. Rattaga sõitmist reguleerime sõitmise 

punkti all. 

Maret Vildak - Meie praktika kohaselt ei ole neis piirkondades aastaid ühtegi kooskõlastust 

küsitud. Kas üritusel osalejate arvu 500 inimest ei ole ületanud või tehakse ilma loata ära. 

Tavaliselt maandab probleemi ära see, kui on üritus kooskõlastatud Keskkonnaametiga. Näiteks 

oleme me ühes konkreetses piirkonnas Pirital keelanud rahvaüritused tulenevalt liigsest 

tallamisest. 

Helena Eenok - Erosiooni puudutab veel see, et oli Linnavalitsuse poolt plaanitud kändude 

freesimine.  

Maret Vildak - Kas freesimine räägiti Sütiste metsa seltsiga läbi? Kände, mis lõpuks jäid 

freesimiseks, oli vähe. 

Tore Lasn - See vaadati üle, mõned kännud freesitakse. Juba on 2 m mets peal. 

Riina Kotter - Oht on just see, kui nõlvalt ratastega alla sõidetakse. Rattaüritused jäävad 

reguleerituks ja ratastega ei tohi väljaspool radu sõita. 

Helena Eenok - RMKl oli plaan teha nõlvale piire ja see mõte ei meeldi kohalikele. Aga saaks 

kuidagi kompromissi leida, et kohalikele ka sobiks? 

Maret Vildak - RMK saab rääkida oma plaanist. Kaitsekorralduskavaga saame ka läbi rääkida. 

Riina Kotter - Nõlval on väga palju erinevaid radu. Kuidagi tuleb külastajaid suunata. 

Maret Vildak - On näiteid mujalt kaitsealadelt, kus panime madalamad puitpiirded. 

Helena Eenok - Kuidas on lood inventuuridega? Sütiste metsa selts tegi nahkhiirte uuringu. 

Riina Kotter - Meil on käsitletud need liigid, kes tõesti vajavad eraldi sätet kaitse-eeskirja, nagu 

nõmmnelk ja kanakull. Nad on ka kaitse-eesmärgiks. Nahkhiirte osas oleks infot juurde vaja. 

Uuringud olid ühekordsed. Laiemas mõttes, kas on üldse mingeid sätteid, mida me saaksime 

nahkhiirte kaitseks kaitse-eeskirjale lisada? Tõenäoliselt mitte. Näiteks on Astangul, kus on 

nahkhiirte püsielupaik, liikumispiirangud koobastes. Nõmme-Mustamäel on nahkhiirtele 

oluline, et mets säiliks, et oleks varjepaiku jne. See ongi praegu eelnõuga tagatud. 

Tore Lasn - Tellisime kaks korda uuringu. Ehitajate tee 2 maja taga on neid kõige rohkem. 

Sealne valgustus hakkab häirima. 



Riina Kotter - See ala jääb ju väljapoole kaitseala. Linn on sellega tegelenud, et kui on 

nahkhiired aladel, arvestatakse sellega. Terve Tallinna linn on nahkhiiri täis, ei saa kõike kaitse 

alla võtta. Nahkhiirtega on vaja planeerimisel arvestada. 

Maret Vildak - Projektides saab arvestada. On vastavad valgustid olemas. Puistu säilimisega 

seoses veel, et uuendusraied on eelnõuga keelatud. 

Riina Kotter- Selgitas, et miks ei ole kõik liigid alati kaitse-eesmärgid. Me ei ole võimelised 

neid kõiki jälgima ja seirama. Seega vaatame alati, kas on mingid katusliigid või 

katuskooslused, mida kaitseme. Neid kaitstes on ka teised liigid kaitstud. 

Maret Vildak - Kui on tuvastatud liigid, siis kas need on olemas ka Eesti looduse infosüsteemis. 

Kui Eesti looduse infosüsteemis on elupaik kajastatud, siis saab anda tingimused valgustuse 

rajamisele ja raietele. 

Kadi Alatalu - Miks Vana-Mustamäe tn 16 võib teha lõket? Seal ei ole metsavaba ala. Mägi on 

ära rikutud, kuigi on kaitse all. Vana-Mustamäe tn 16 kinnistu ulatub peaaegu treppideni ja see 

on puhas metsaala, mis on klassikaline nõmmemännik. Ega teil ei ole plaanis sinna midagi 

ehitada?  

Riina Kotter - Õuemaal on lubatud lõkke tegemine. Kas seda ala saab käsitleda sarnaselt 

õuemaaga, kuna ta on aktiivses kasutuses?  

Toomas Klasen - Ei tee lõket, ei ole lõkkekohti. Hoone osas tegi Peeter Pere eskiisi ja Kadi 

Alatalu on selle kinnitanud ja üle vaadanud. Sellega tahaks edasi minna, et kaasaegsed 

tingimused luua. 

Riina Kotter - Vana-Mustamäe tn 16, kas on probleem, kui võtame lõkketegemise lubamise 

välja? 

Liis Needrit - Oleme teinud vahel lõkkealusel parklas, kui on sünnipäev või võistlus.  

Maret Vildak - Kas siis teeme nii, et kooskõlastate oma ettevalmistatud koha meiega (kui asub 

väljaspool õuemaad)? 

Riina Kotter – Samas see ju sobiks, kui nad teevad tuld ainult sünnipäevadel aluse peal parkla 

ääres. Metsas ei tohi. 

Liis Needrit - Vana-Mustamäe tn 16 on sporditegemist ja neid me metsas ei harrasta. Radadest 

kõrvale on keelatud minna. Infotahvlid on üleval ja karistatakse. Aed on ohtlik. On ka lapsed 

kukkunud radadest väljas ja lapsevanemad tahaksid, et tehtaks rohkem seal metsa all, aga tuleb 

leida kompromiss. 

Riina Kotter ja Maret Vildak - Hoonete osas saab minna täpsemaks ehitustegevuse sättega - nt 

metsamaal ei saa hooneid ehitada. Saate teha ettepaneku, et metsamaal ei saa ehitada. Kõlviku 

kaardi järgi saab vaadata, kus saab ehitada.  

Kristin Karu - Eesmärk on see, et jõuaks sinnani, et inimesed tajuvad, et oleme looduses 

külalised. Ja et läbi koostöö leiaksime parimad lahendused. Teen ettepaneku kutsuda 

koostöökogusse Urmas Kõpp. 

Andrus Kevvai - Ettepanekute esitamise tähtaeg on pühapäev. Kas võib saata esmaspäeval? 

Riina Kotter- Võtame teadmiseks. Ootame ära. 



Andrus Kevvai - 500 inimese piir on huvitav. Miks nii suur? Paljudes kohtades on väiksem.  

Kas ei taha kooskõlastada? 

Riina Kotter – Ja, 50 on meil tavaline. 

Maret Vildak - Tahame küll kooskõlastada, aga see number on praegu kaitse-eeskirjas sees. 

Kooskõlastame palju kaitsealustes parkides, kus on piir 50. Seega, sellepärast ei ole 500, et 

halduskoormust maha võtta. 

Riina Kotter - Ei oska ajaluga kommenteerida, miks sai 500 sisse. 

Andrus Kevvai - Ei mäleta ka, et kunagi oleks Nõmme-Mustamäel üritusi kooskõlastanud. 

Kõlama jäi siltide paigaldamine. Ei saa ohjeldamatult silte panna, tuleb hoolega valida. 

Riina Kotter - Kaitsekorralduskavaga tuleb vaadata, kuhu silte paigaldada. 

Andrus Kevvai - Kas Keskkonnaamet ei kaalunud mingit osa range kaitse alla võtta? 

Riina Kotter - Sihtkaitsevööndi moodustamist ei ole planeerinud Tallinna linnas. 

Andrus Kevvai - Kuusiku mets võiks olla. Seal on vääriselupaigad jm. 

Maret Vildak -Tehke ettepanek. 

Riina Kotter – Me tavapäraselt ei kaalu sihtkaitsevööndit linnas, ka kanakull ei ole 

sihtkaitsevööndis. Linnakeskkond ja sihtkaitsevööndi metsad on erinevad. Kanakulli mets ei 

lähe ka sihtkaitsevööndi alla. Kui RMKl on vääriselupaik, siis on juba kaitse tagatud. 

Leevi Krumm - Saame palju küsimusi, et miks ei hooldata Nõmme-Mustamäe 

maastikukaitseala piiranguvööndit. Siis tuleb palju selgitada, kus on vääriselupaik, kus on 

Natura elupaik, miks kõik on võssa kasvanud, miks ei ole ilus lage. Miks puu kukub ja sinna 

jääb? RMK on enda sees kokku leppinud, et vääriselupaik või Natura elupaik piiranguvööndis 

on range kaitsega. 

Riina Kotter - Kas saaks ka ro kahkem selgitada ja kaitsekorralduskava raames infotahvlid 

planeerida, et siin ongi selline metsaala.  

Leevi Krumm – Teeme praktilisi looduskaitsetöid,  mis tuginevad kaitsekorralduskaval.  

Maret Vildak - Hooldate ka liigielupaiku. 

Leevi Krumm – Jah, Sütiste mets, Glehni park, ohtlikud puud. Viimastel aastatel on popp, et 

puud kargavad kallale ja on ohtlikud inimestele. Liigikaitsetööd. Glehni pargis vaatavad üle 

paari aasta tagant. Järgmine aasta vaatavad surnud puud üle. Eelmine kord läks valutult. Ei 

seganud kedagi. Piiritähiste osas võib ka pöörduda.  

Maret Vildak - Uue kaitse-eeskirjaga uue piiri tähised. 

Riina Kotter - Nõmme turu juures on piiritähis täis soditud. Tuleb üle vaadata, ehk saab selle 

ühe tähise ära vahetada. Saadan pildi. 

Maret Vildak - Tähised näitavad ära, et oleme jõudnud kaitsealale. See on ka informatiivne. 

Kaitsekorralduskavaga pannakse paika, kuhu uued tähised tulevad. 

Leevi Krumm - Rikutud tähiste kirjad võib saata mulle. Soditud või vahest on post alles ja silti 

pole või vahest on silt ja posti pole. 



Maarja Mirjam Rajasaar – RMK külastuskorraldusosakond haldab kolme puhkekohta ja kaht 

treppi.  Palju on läbi käinud külastuse suunamise  ja jalgratturite piiramise teema. Soovisime 

seda teha loodusõpperaja raames. See sai paju negatiivset vastukaja inimestelt, sest taheti ikka 

liikuda seal, kus ollakse harjunud liikuma. Oldi vastu piiretele, sest see eraldab Mustamäe ja 

Nõmme elanikke. Sooviti silte, kuid sildid vedelevad lõpuks mööda nõlva laiali. Need ei piira 

jalgrattureid. Köied muutuvad ruttu ohtlikuks. 

Maret Vildak - Kas RMK läheb edasi selle projektiga? 

Maarja Mirjam Rajasaar - Veel ei ole otsust, aga sellises mahus ei lähe edasi. Samas RMK on 

endiselt seisukohal, et see õpperada koos muu taristuga on seal oluline ja mingid elemendid on 

seal olulised, et suunata tallamist.  

Tore Lasn - Ei usu, et sellisel ringikujulisel liikumisel mingi mõte on. Palju tahetakse risti läbi 

minna. Läbivaid inimesi peaks suunama. Ei usu, et keegi tuleb Sütiste metsa selleks, et seda 

ringi kõndida. 

Maarja Mirjam Rajasaar - See ongi selleks, et inimesed näeksid, et alal on külastus suunatud. 

Nii kohalikud elanikud ja ümberkaudsed koolid. Et mitte käia alal suvaliselt ringi, vaid, et oleks 

kindel rada, mida läbida. 

Maret Vildak - Kuidas rahastusega on?  

Maarja Mirjam Rajasaar - Järgmise aasta lõpuks peaks objekt olema valmis. 

Maret Vildak - Siis see on ajakriitiline, kas arutame seda siis eraldi või mõtleb RMK ise algul, 

kuidas edasi minna? 

Maarja Mirjam Rajasaar – Praegu arutame veel, kas saab kasutada mingeid elemente, et 

maastikukaitselised eesmärgid saaksid täidetud ja siis oleks küll vaja koosolekut. 

Helena Eenok - Kokkuleppe küsimus on see piire. See on inimeste kodu. Minu elutuba 

korraldatakse ümber ilma mind kaasamata. Nägin, et  kokkulepe on saavutatav, aga koos 

kohalikega. 

Kadi Alatalu - Inimesed muutusid eriti tundlikuks peale raiet. Minu arust oli loodusrada päris 

hea plaan, aga Sütiste metsa seltsi tungival nõudmisel pidin oma arvamust muutma. Aga kui 

nõlvale pannakse puidust piirded, siis need on inimeste kaitseks ja ohutuseks. Kui on hästi 

planeeritud ja ei ole liiga palju, siis inimesed lepivad. Aga kevadine jama ajas kõik 

tagajalgadele. 

Riina Kotter - Tundub, et peaks edasi minema selle teemaga. 

Tore Lasn – Lameka mäe terrass paneb laste kelgumäe kinni, aga üldjoontes saab vaadata. 

Maarja Mirjam Rajasaar - Samuti on külastuskorraldusel plaanis kaks treppi korda teha. Täna 

on  hanke tähtaeg treppide auditile. Valmivad analüüsid, kas saab treppe remontida või peab 

edasi minema rekonstrueerimisprojektidega, mis on juba valminud ja ehituslubadega. 

Kadi Alatalu - Projektid on väga kallid. Remontimisega saab väga korralikud trepid. 

Maarja Mirjam Rajasaar - Loodusraja projekt oli avalikul arutelul, aga praegu tuleb välja teine 

lugu - ettepanekutes oli vastuseis väga suur. Oli muidugi ka neid, kes seda projekti soovisid.  

Praegu näen, et on veel ruumi aruteluks. 



Helena Eenok - Siis olid inimesed väga raie vastu ja asfaldi vastu ja siis reageeriti nii. Praegu 

on asi läbiräägitav. 

Maret Vildak - Keskkonnaamet ja RMK plaanivad panna üles 3 infotahvlit. Saate kaasa 

emailiga asukohakaardid, vaadake üle, kas need kolm asukohta on OK.  

Reet Kristian - Üks on liivikute juures ja räägib muuhulgas rohkem nõmmnelgist. Glehni lossi 

juures olev räägib muuhulgas rohkem Rõõmuallikatest ja silla juures olev räägib muuhulgas 

rohkem nõlvast. 

Maret Vildak - Asukohad ei ole kivisse raiutud. Vaatasime, kus on RMK maa. 

Maarja Mirjam Rajasaar - Oleks pakkunud samad asukohad.  

Maret Vildak - Kui on teisi ettepanekuid, siis kirjutage. Võiks olla riigimaa. 

Maret Vildak - Mis kokku lepime? Statuudiga ei ole kiiret. Mis ajaks soovite ettepanekud 

statuudile esitada? Saame saata näidised teiste kaitsealade statuutidest.  

Otsus: Statuudile saadetakse ettepanekud 30.11.2022. 

Maret Vildak - Mis võiks olla uus koosoleku aeg? Alati ei pea kokku tulema info vahetamiseks, 

saab ka meili teel, tekib meili list. Kas RMK saab anda infot auditi tulemuste ja loodusraja 

projekti teostatavuse otsuse kohapealt? 

Maarja Mirjam Rajasaar - Jah. See jääb ilmselt detsembri keskpaika. 

Riina Kotter - Novembris meil tuleb suur koosolek. Kas siis uus koosoleku aeg jääb ikkagi 

jaanuarisse? 

Maret Vildak - Kas arutate loodusraja läbi ka kogukonnaga? 

Maarja Mirjam Rajasaar – jah, paneme kodulehele üles kokkuvõte ettepanekutest ja vastustest. 

Arutelu sellel teemal saab olla mitte varem kui nov lõpus. 

Kadi Alatalu - Kas peaks ka peale 24.11 kokku saama ja arutama, mis välja tuli, järeldused. 

Maret Vildak - Siis kui ettepanekud on esitatud ja avalik arutelu on ära olnud, siis koguneb selle 

aasta sisse küsimusi, mida arutada. Kaitse-eeskirja ettepanekud ja loodusrada vb ühilduvad 

ajaliselt. 

Riina Kotter - Kas sobiks Teamsi teel? 

Maret Vildak - Jah sobib. RMK koosolek võib ka olla Teamsi teel. 

Kadi Alatalu - Tallinnas on väga moodne putukaväilade tegemine. Kuusiku metsa on 

planeeritud suur kaar putukaväila jaoks. Kas teie teate sellest midagi? Kui palju see metsa 

kahjustab? Putukaväil peaks olema putukate jaoks.  

Tore Lasn - Õpiringi kivide juurest on planeeritud jalutusrada. Seal on tohutu padrik ja kõige 

tihedam mets, mida ma Tallinnas näinud olen. 

Maret Vildak - ei ole kuulnud. Triin uurib järgi, mis teema sellega on. 

Riina Kotter - kiire küsimus. Kas ma võin kirja panna teavituse kätte saamise teate.  



Maret Vildak - tänusõnad. Järgmine koosoleku aeg jäi lahtiseks. Lepime e-maili teel kokku, 

millal on sobivaim aeg. 

OTSUSTATI: 

1. Lõkkekohtade, siltide ja liikumisteede temaatika arutatakse kaitsekorralduskava 

koostamise raames põhjalikult läbi. 

2. Kaitse-eeskirja eelnõule oodatakse ettepanekuid hiljemalt 6.11 (võib saata ka 7.11, kuna 

6.11 pühapäev) 

3. Kutsuda koostöökogus osalema Urmas Kõpp.  

4. RMK teavitab koostöökogu e-maili teel otsusest, kas ja kuidas minnakse edasi 

loodusraja projektiga. Koostöökogu on projektiga teatud mahus jätkamise poolt, kui see 

kohalikega uuesti läbi arutatakse. 

5. RMK teavitab koostöökogu e-maili teel treppide auditi tulemustest - kas on võimalik 

remontida või on vajalik rekonstrueerimine. 

6. Esitatakse ettepanekud kolme valminud infotahvli asukohtade osas (leitavad 

slaidiesitlusest lk 28) mõistliku aja jooksul peale materjalide kättesaamist. 

7. Statuudile saadetakse ettepanekud hiljemalt 30.11.2022. 

8. Uue koosoleku aeg lepitakse kokku e-maili teel ja toimub Teamsi keskkonnas. See 

toimub peale kaitse-eeskirja avalikku arutelu, mis on 24.11.2022. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Maret Vildak        Triin Ristmets 

 


