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02.09.2021 kirjaga nr 10-10/2232 – 10 edastas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (TKKA) 
Mähe Seltsile ja Merivälja Aedlinna Seltsile (seltsid) vastuse Mustakivi tee pikenduse rajamise 
keskkonnamõju hindamise programmi (KMH programm) avaliku väljapaneku jooksul (01.07.2021 
kuni 02.08.2021) seltside poolt ühiselt esitatule. Seltsid (allakirjutanud) on TKKA ning AS Kobras 
(keskkonnamõju hindaja) vastusega tutvunud ning asunud seisukohale, et Mustakivi tee pikenduse 
rajamise projekteerimistingimuste ja keskkonnamõju hindamise menetluse õiguspärasuse ja 
otstarbekuse  hindamiseks on vajalik pöörduda Tallinna sisekontrolli teenistuse poole, et veenduda, 
kas menetlus on kooskõlas õigusaktidega, hea haldusega ning tagab linna varade mõistliku 
kasutamise.

Mähe Seltsil ja Merivälja Aedlinna Seltsil on alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus seonduvalt Pirita Üldplaneeringu muutmisega

Pirita linnaosa üldplaneering (PÜP) kehtestati Tallinna Linnavolikogu poolt 17.09.2009 otsus number 
179. PÜP tekstilise osa seletuskirja kohaselt on Mustakivi tee pikendus kavandatud uue põhitänavana 
Kose teeni. Tallinna õigusaktide registris olnud PÜP joonisel nr 4 „Põhi- ja jaotustänavad ning 
kergliiklusteed“ (Teede joonis) on  Mustakivi tee pikendus märgitud kuni Kase tänavani. Seega, PÜP 
Lisa 4 (Teede joonis) järgi peaks Mustakivi tee pikendus kulgema alla Maarjamäe astangust kuni 
Kase teeni, aga mitte sealt otse edasi Kose teeni, nagu on visandatud nii projekteerimistingimustes kui 
ka KMH programmis. Kehtiva PÜP järgi ühenduks Mustakivi tee Kose teega mööda Kase ja Pähkli 
tänavaid ja Haljas teed, luues ühendustee Haljas tee ja Kose tee vahele umbes olemasoleva 
kergliiklustee piirkonnas. Avalikul arutelul selgitati, et PÜP Teede joonis ei ole korrektne, sest PÜP 
seletuskirjas on kirjas, et Mustakivi tee pikendus tehakse Kose teeni.

Juhime tähelepanu, et nii Pirita kui Lasnamäe üldplaneeringu Teede joonisel olev lahendus jõuabki 
välja Kose teeni. Seetõttu on õige, kui seletuskirjades on kasutatud sõnastust „Narva mnt ja Kose tee 
vaheline lõik“ või et “Mustakivi tee pikendus on kavandatud Kose teeni.” Teedevõrgu kavandamisel 
üldplaneeringu järgi saab aluseks olla vaid Teede joonis. KMH Programmis äratoodud skeem on 
tehtud PÜP Lisa 2 (Maakasutusplaan) järgi, mille eesmärk aga ei ole perspektiivsete teede kulgemise 
kirjeldamine.

Eelpool mainitud PÜP Teede joonis nr 4 on vastavalt TKKA kirjale 05.10.2021 nr 10-10/2232 - 13 
Tallinna Linnakantselei juristide poolt koostöös Estlex OÜ-ga 31.08.2021 välja vahetatud kui ekslik, 
ilmse ebatäpsusega joonis. Viidatakse haldusmenetluse seaduse §-le 59. Tallinna Linnakantselei on 
seisukohal, et kuivõrd haldusakti tekstilises osas on ette nähtud Mustakivi tee pikendus Kose teeni, 
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siis on põhjendatud ka jaotustänav Kase tn ja Kose tee vahelises lõigus joonistada Mustakivi tee 
pikenduse osaks, kuigi tekstilist osa täiendavas Tallinna õigusaktide registris avaldatud Teede 
joonises see nii ei ole. Allakirjutanud on seisukohal, et tegu ei ole siiski PÜP ilmse ebatäpsusega ning 
tehtud nn parandus muudab oluliselt akti sisu. 

Palume hinnangut, kas Tallinna Linnavalitsuse tegevus, mille kohaselt parandati Tallinna 
Linnavolikogu poolt 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud PÜP-i (viisil, et PÜP joonisel 4 
„Teed“ puudus algselt Mustakivi tee pikendus ehk planeeritav avaliku kasutusega jaotustänav Kase tn 
ja Kose tee vahelises lõigus, mis sinna 31-08-2021 lisati), on õiguspärane. Meie hinnangul ei ole tegu 
ilmse ebatäpsusega, vaid PÜP sisulise muutmisega. Juhime veelkord tähelepanu, et ka Lasnamäe ÜP 
(kehtestatud 21.10.2010) lisas 4 (Teed) on Mustakivi tee pikenduseks märgitud perspektiivne tänav 
kuni Kase tänavani, mitte kaugemale. 

Haldusmenetluse seaduse § 59 kohaselt on haldusorganil õigus parandada seadusega haldusakti 
muutmiseks ettenähtud menetluskorda järgimata haldusaktis ilmne ebatäpsus, mis ei mõjuta 
haldusakti sisu. Kuivõrd PÜP seletuskirja tekstilises osas ei ole ette nähtud Mustakivi tee pikenduseks 
avaliku kasutusega jaotustänav Kase tn ja Kose tee vahelises lõigus, samuti, kuivõrd tekstilist osa 
täiendavas Tallinna õigusaktide registris (TÕR) avaldatud joonises seda ei ole, siis ei ole tegemist 
ilmse ebatäpsusega, mille parandamine (lisamine) ei muudaks akti sisu. Juhime veelkord tähelepanu, 
et nii Pirita kui Lasnamäe üldplaneeringute Teede joonisel olev senine, st parandamata lahendus, 
jõuab välja Kose teeni nagu on kirjas ka mõlema üldplaneeringu seletuskirjades. 

Oleme seisukohal, et tegu ei ole ilmse ebatäpsusega PÜP-i sees, põhjendades seda kokkuvõtvalt 
alljärgnevalt:

1. PÜP seletuskiri, mida tuleks järgida vastuolude lahendamiseks, ütleb, et: „…rajatakse Mustakivi 
tee pikendus Lasnamäelt kuni Kose teeni, /--/“. Ka Teede skeemil pakutud lahendus ulatub Kose teeni 
ehk on vastav PÜP seletuskirjale;

2. Lisa 2 (Maakasutusplaan) joonis on valminud vastavalt dokumendi all nurgas olevale andmeväljale 
17.10.2009 ehk kuu aega pärast PÜP kehtestamist. Seega ei saanud Tallinna Linnavolikogu PÜPd 
kehtestades kuidagi lähtuda hiljem valminud maakasutusplaanist, vaid Tallinna Linnavolikogu võttis 
vastu PÜP Teede joonisel tähistatud lahenduse;

3. PÜP-i varasematel ega ka viimasel ülevaatamisel (vt 24.01.2019 Tallinna volikogu otsust nr 16) 
antud väidetavat ebatäpsust ei muudetud, mis tähendab, et jätkuvalt on PÜP kohane Mustakivi tee 
rajamine Kose teeni vastavalt PÜP-i lisa Teede joonisel tähistatud lahendusele. 

Kuivõrd nii Pirita kui Lasnamäe linnaosa üldplaneeringus esineb vastuolu Teede joonise ja 
maakasutuse joonise vahel, kuid samas on Teede joonis kooskõlas seletuskirjadega, palume 
hinnangut, kas on õige TKKA seisukoht, kui väidetakse, et tegemist on ilmse ebatäpsusega, mis ei 
muuda haldusakti sisu.

TKKA on seisukohal, et Mustakivi tee rajamine on nii Lasnamäe kui ka Pirita üldplaneeringu kohane 
tegevus. PÜP-i Teede joonise ja maakasutuse joonise vastuolu olukorras, kus PÜP seletuskiri toetab 
Teede joonist, viib selleni, et kavandatav tegevus (Mustakivi tee rajamine vastavalt hetkel 
väljatöötatud projekteerimistingimustele) ei vasta PÜP-ile. Sellist tõlgendust toetab ka Lasnamäe 
Üldplaneering. Kuna ükski Tallinna linnaosade ÜP-test ei kirjelda Mustakivi tee pikendust nii, nagu 
seda on esitatud projekteerimistingimustes ja KMH programmis, tuleb käimasolev menetlus lõpetada 
kui ÜP-tele mittevastav ning tuleb alustada ÜP-uid muutva DP menetlust. Projekteerimistingimused 
(PT) peavad vastama ÜP-le (Ehs §26 (3)3)), mida need väljatoodud asjaolusid arvesse võttes ei ole. 
Kuivõrd Mustakivi tee projekteerimise lahendus ei vasta ei Pirita ega ka Lasnamäe üldplaneeringule, 
palume võtta vastu seisukoht ka küsimuses, kas senises menetluses on võimalik sisulise tee 
kavandmise ja projekteerimise ja keskkonna mõjude hindamisega edasi minna.
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Samuti palume seisukohta, kuidas on võimalik PÜP viia vastavusesse PlS § 3 lõikes 2 sätestatuga, 
mille kohaselt planeering koosneb planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest, mis 
täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku. Järelikult planeerimisdokumentides ei tohi esineda 
vastuolusid.

2. Küsimus seonduvalt ameti vastuskirjade asutusesiseseks märkimisega avalikus 
menetluses

Mustakivi tee pikenduse rajamise KMH programmi avalikustamise ajal esitasid seltsid ja teised isikud 
hulgaliselt arvamusi, vastuväiteid ja ettepanekuid. TKKA ja keskkonnamõju hindaja saatsid nii 
elanikele kui ka seltsidele kirjalikud vastused neile, mille pealdistes on muuhulgas märge, et 
dokument (st siis vastuskiri Mustakivi tee pikenduse rajamise KMH programmi kohta tehtud 
ettepanekutele, vastuväidetele ja küsimustele) on asutusesiseseks kasutamiseks. Märge on tehtud 
02.09.2021 ning kehtiv kuni 02.09.2096. Märke aluseks on viide AvTS § 35 lg 1 p 121. 

Meid huvitab, miks avaliku teabe seaduse paragrahv 35 lg 1 p 12 alusel tunnistati vastused 
ametisiseseks kasutamiseks ning kas see on tavaline halduspraktika. Elanikele ja seltsidele antud 
vastused on avalikus menetluses olulise tähendusega avalikustamise mõttes, muuhulhgas võib vastus 
olla edaspidi üks tõenditest võimalikus kohtuvaidluses jms. Isikukaitsele viitav AVTS antud punkt oli 
ka pandud seltsidele saadetud vastusele (lisa 1). Vähemalt on kindel, et seltsidele saadetud vastuses ei 
ole andmeid, mis kuuluks AVTS-i antud paragrahvi ja lõike / punkti alla. 

Meile teadaolevalt peavad kõik vastuväited ja ettepanekud ning ameti vastuskirjad neile saama 
muuhulgas KMH aruande osaks lisana. Aruanne saab avalikuks tõenäoliselt lähiajal, kuid vastuskirjad 
on salastatud 75-ks aastaks. Siin on põhimõtteline vastuolu. Samuti, kui KMH programmi 
dokumentide pakett läheb edaspidi riigi Keskkonnaametile või mõnele muule ametile või 
kooskõlastajale läbivaatamiseks ja programmi kinnitamiseks, samas seal ei sisaldu antud märke tõttu 
olulist kirjavahetust, teeb kooskõlastaja või järelvalvaja otsuse puudulike andmete alusel. Palume 
seisukohta, kas kõnealuse normi kohaldamine avatud menetluses on õiguspärane, otstarbekas ja 
proportsionaalne. Soovime muuhulgas ka käitumisjuhist, kuidas olukorras, kus isikud oma isikukaitse 
vajadusest lähtuvalt ei soovi antud vastuseid salastada, kuid soovivad, et neile saadetud vastused 
oleksid avalikult nähtavad avalikest registritest, saada lõppastmes lahti vastustele tehtud märkest ning 
isikuandmete ebaproportsionaalsest kaitsest avalikus menetluses. Avatud menetluse nõudeks on, et nii 
seltside kui elanike vastused on avalikud ning KMH programmi materjalide juurde lisatud.

3. Küsimus kaalutlusõiguse teostamise õiguspärasusest ja uurimisprintsiibi rakendamisest

Mustakivi tee pikenduse rajamise KMH programmi avaliku väljapaneku jooksul (01.07.2021 kuni 
02.08.2021) esitasid seltsid ja elanikud hulgaliselt ettepanekuid ja vastuväiteid programmi kohta. 
Valdav enamus märkis, et KMH peab käsitlema ka teetrassi asukoha alternatiivseid võimalusi2 ning 
sobivaima teetrassi valikul otsuse tegemiseks on lisaks vajalikud mitmed uuringud, sh nt 
liikuvusuuring. Nimelt, Mustakivi tee pikendust hakati kavandama juba 1980-ndatel aastatel, seega 
enam kui 40 aastat tagasi. Mustakivi tee pikenduse rajamine on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 

1 Viidatud normi kohaselt teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud 
teabeks: teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt 
andmesubjekti eraelu puutumatust.

2 nt. Rahu tee ehitamine, Ussimäe tee sidumine Rahu tee ja Laagna kanaliga, aga ka ühistranspordi arendamine ning sunnitud 
liikuvuse põhjustega tegelemine jms.
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20.06.2005 määrusega nr 405, millega kinnitati Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja 
rekonstrueerimine) arengusuunad, millest on samuti möödunud 16 aastat. Tänaseks on Pirita ja Viimsi 
elanike arv tõusnud 3 korda ca 40 000-ni, samuti oluliselt muutunud keskkonnakäsitlus ning 
põhimõtted liikluslahenduste kavandamisel. Praegune ei saa seega lähtuda viidatud ammustest 
plaanidest. 1980ndatel lähtuti oluliselt teistest linnaplaneerimise põhimõtetest, prioriteedid olid teised 
ning ka liiklustihedus, asustusskeem, elanikkonna paiknemine oluliselt teised kui aastal 2021. See ei 
tähenda, et aastal 2021 peaks sama ideega jätkama, seda isegi juhul, kui tehtud on ettevalmistusi. 
Kuigi viidatud aktid on jätkuvalt kehtivad ning Mustakivi tee pikendus on käesoleva pöördumise 
punktis 1 selgitatud kujul ette nähtud ka PÜP-is (2010) (PÜP keskkonnamõjude hinnang tehti 2008), 
on aastate jooksul toimunud olulised arengud nii linnaruumis kui liiklusolukorras kui strateegilistes 
dokumentides. Viidatud aktid lähtuvad liiklusskeemidest, mis on koostatud 1999-2000 ehk enne 
Viimsi/Pirita püsielanikkonna olulist kasvamist ja Laagna tee pikenduse valmimist. Liiklusskeemide 
koostamise ajal lõppes Laagna tee ristumisega Mustakivi teega, seega oli Mustakivi tee pikendamisel 
toona oluliselt teine roll liiklusskeemis kui see on tänases olukorras. Täna oleks vajalik uus 
strateegiline vaade, millega on võimalik muuhulgas hinnata trassi rajamise vastavust säästva arengu 
edendamisele, samuti, kuidas vastab see Tallinn 2035 liikuvusalastele strateegilisetele eesmärkidele, 
kuidas ja mis ulatuses aitab rajatav läbimurre parandada ühistranspordi ühendusi Tallinnas, kuidas 
aitab objekt parandada rattaga liikumise võimalusi võrreldes tänasega ja kõige olulisem, et kas mingil 
muul trassil on eeltoodud põhimõtted ja uued strateegiad paremini rakendatavad, samal ajal täites ka 
neid eesmärke, milleks Mustakivi teed rajatakse. 

Kohalik omavalitsus peab igal konkreetsel juhul kaaluma asjaolusid ja puudutatud isikute 
õiguseid ja andma hinnangu, kas kavandatu elluviimine on jätkuvalt avalikes huvides ning kas 
see vastab muutunud majanduslikele, sotsiaalsetele, kultuurilistele ja keskkonnavajadustele 
ning ka avalikkuse ootustele. Haldusmenetluses kehtib lisaks ka uurimispõhimõte (§ 6), mille 
järgi haldusorgan on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega 
asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel. ‘

Seevastu Tallinna linn on formaalsel seisukohal, et kuivõrd keskkonnamõjude hindamise objektiks on 
kehtiva kõrgema taseme strateegilise planeerimisdokumendiga kavandatud tegevus, pole vaja 
alternatiivseid teetrasse kaaluda ega täiendavaid uuringuid läbi viia. Vastustes nii seltsidele kui 
elanikele märgitakse, et Mustakivi tee pikendus on ette nähtud kehtivas Pirita linnaosa 
üldplaneeringus (kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsusega nr 179) kui ka Lasnamäe 
elamualade üldplaneeringus (kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 238). 
Üldplaneeringute koostamisel lähtuti Mustakivi tee pikenduse asukoha määramisel Teedeprojekt OÜ 
(2008) lahendusvariandist. Viimane üldplaneeringute ülevaatamine toimus 2019. aastal. Seega on linn 
justkui järjepidevalt läbi erinevate õigusaktide ning kõrgema tasandi planeeringute ja tegevuste 
otsustanud, et Mustakivi tee pikendus on vajalik. 

Palume hinnangut, kas TKKA eelmainitud formaalne seisukoht arvukatele sisukatele ettepanekutele ja 
vastuväidetele Mustakivi tee pikenduse rajamise KMH programmi menetluses on kooskõlas 
kaalumisõiguse kohaldamise põhimõtetega. TKKA formaalse seisukohaga nõustumisel oleksid justkui 
jätkuvalt aktuaalsed PÜP koostamisel läbiviidud uuringud ja analüüsid, mis olid aluseks ka PÜP 
tänavavõrgu planeerimisel kohati pea 15 aastat tagasi ning ei ole kindlasti täna enam ajakohased. 
Alates 2008, kui trass välja pakuti, on toimunud ulatuslikud arengud piirkonna liikluses, eelkõige 
liiklustiheduses seoses Pirital ja Viimsis toimuva pideva elanikkonna kasvuga. Seega ei saa kuidagi 
väita, et toona välja pakutud trass on kindlasti parimal moel sobiv, sh ka selle eeldatav maksumus 
võrrelduna võimalike alternatiivide maksumustega. Kuna Mustakivi trassi sildade ehitamine ükskõik 
millise insenertehnilise lahendusena on oluliselt kapitalimahukam tavapärasest teekoridori loomisest, 
tuleks kindlasti alternatiive hinnata, sh alternatiivide hindamisel võtta arvesse ka Mustakivi tee 
loomise eeldatav maksumus võrrelduna alternatiivide maksumustega.

TKKA on küll seisukohal, et ajakohane olemasoleva liiklusolukorra kirjeldus on oluline taust 
Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasneva mõju uurimisel ning  Tallinna Transpordiameti 
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informatsiooni põhjal analüüsitakse Stratum OÜ poolt koostatud liiklusuuringu sisendandmeid ning 
vajadusel kaasajastatakse uuringut, kuid allakirjutanute hinnangul ei ole üksnes liiklusolukorra 
kirjeldamine ilma ajakohase liikuvusuuringuta piisav uurimispõhimõtte ega kaalutlusõiguse 
rakendamine. Ilma liikuvusuuringuta ei ole võimalik anda hinnangut, kas kavandatu elluviimine on 
jätkuvalt avalikes huvides ning kas see vastab muutunud majanduslikele, sotsiaalsetele, kultuurilistele 
ja keskkonnavajadustele ning ka avalikkuse ootustele. Lisaks aetakse pidevalt segamini liiklusuuringu 
ja liikuvusuuringu sisuline erinevus ning põhjendatakse asukohapõhise laiema Viimsi- Pirita 
liikuvusuuringu tegematajätmist väiksemamahuliste liiklusanalüüsidega.

Kuivõrd kõrgema taseme strateegiliste planeerimisdokumentide ajakohasuse hindamine KMH 
raames ei ole väidetavalt Tallinna linna kui KMH tellija arvates asjakohane, palume Tallinna 
sisekontrolli seisukohta, mil viisil on võimalik sel juhul olulise mõjuga objekti nagu teetrassi 
projekteerimistingimuste menetluses strateegiliste alusdokumentide asjakohasust hinnata.

Allakirjutanute hinnangul ei saa mingil moel väita ega nõustuda, et Mustakivi tee pikenduse rajamise 
osas on linn järjepidevalt läbi erinevate õigusaktide ning kõrgema tasandi planeeringute ja tegevuste 
otsustanud, et Mustakivi tee pikendus on vajalik. Viimane Tallinna üldplaneeringute ülevaatamine 
toimus 2019. Erinevalt teistest erinevatest teede ja tänavate rajamisest ei ole Mustakivi teed selles 
dokumendis välja toodud kui perspektiivset või prioriteetset objekti. Vastupidi, Tallinna 
üldplaneeringute ülevaatamise aruandes peatükis 4.3 „Tallinna üldplaneeringu muutmisvajadus“ toob 
linnapea M. Kõlvart muhulgas välja:

„Tulenevalt liikumisviiside muutumise trendidest teistes Euroopa linnades on uuemates 
üldplaneeringutes muutumas teedetaristu teemakäsitlused. Teedetaristu planeerimisel liigutakse 
suunas, kus loobutakse linnasiseste magistraalide kavandamisest ning linnatänavate ja liikluse 
planeerimisel seatakse esikohale koha väärtus. Kui seni oli transpordi planeerimise peamine eesmärk 
liikluse läbilaskevõime ja kiirus, siis säästva linnaliikuvuse planeerimisel on eesmärgiks seatud 
juurdepääs ja elukvaliteet ning seniselt insenertehniliselt planeerimiselt liigutakse interdistsiplinaarse 
planeerimise poole. Üldplaneeringutes on seatud eesmärgiks eelisarendada säästvaid liikumisviise ja 
vähendada sundliikumisi, et elukeskkonna seisund säiliks ja paraneks. Seetõttu peavad 
liikluslahendused olema tasakaalustatud ja liikumisviiside võimalused võimalikult mitmekesised.“

Üldplaneeringute ülevaatamise aruannetega on võimalik tutvuda Tallinna linna veebilehel: 
https://www.tallinn.ee/est/ehitus/uldplaneeringud-.

Märgime lisaks, et antud juhul ei ole tegemist linnaosasisese teega. Mustakivi tee praegu valmis osa 
on magistraal, vastavalt Mustakivi tee liiklusanalüüsile (Stratum 2020) saab rajatava tee radade arv ja 
liikluskoormus olema umbes samas mahus olemasoleva magistraaliga. Samuti saab vastavalt 
uuringule tulevase tee üheks võimalikuks teenindavaks suunaks olema Viimsi vald, seega ei ole 
tegemist ka vaid ühe omavalitsuse piires mõju omava objektiga. Magistraali rajamisel on oluline 
mõju, kuivõrd magistraal hakkab teenindama läbi Pirita väikeasumi nii Lasnamäed kui Viimsit kui 
kogu Piritat. 

Kuna Mustakivi tee pikendust tuleks käsitleda magistraalina ning olulise mõjuga objektina, palume 
hinnangut, kas saab väita, et Mustakivi tee rajamisel on linn järjepidevalt läbi erinevate õigusaktide 
ning kõrgema tasandi planeeringute ja tegevuste otsustanud, et Mustakivi tee pikendus on vajalik, kui 
tee otstarbekust ega vastavust teedetaristu planeerimise kaasaegsetele põhimõtetele ei olegi peale 
2008 aastat sisuliselt üldse hinnatud. On vaid formaalne järjepidevus, st et Mustakivi tee pikenduse 
rajamise osas ei ole linn järjepidevalt, sh ka üldplaneeringu ülevaatamisel kordagi sisuliselt kunagisi 
valikuid täiendavalt kaalunud. Sisuliselt ei ole Mustakivi tee rajamise otstarbekuse üle arutelu peale 
Pirita Üldplaneeringu kehtestamisele eelnenud 2008 aasta Teedeprojekt OÜ lahendusvarianti, olnud. 
Juhime tähelepanu, et antud juhul võib kehtiv PÜP olla ka vastuolus hilisemate strateegiliste 
suunistega (nt keskkonnahoiu, liiklustaristu rajamise või säästva arengu valdkondades), kuivõrd PÜP 
ülevaatamise aruannetes ei ole uusi strateegilisi suuniseid välja toodud Pirita ega ka Lasnamäe 

about:blank
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linnaosade üldplaneeringute ülevaatamisel ega tehtud uutele strateegilistele suunistele viidates 
mingeid muudatusi, sh Mustakivi tee pikendusega seonduvalt. Mingil moel ei saa eeltoodud 
põhjendustel nõustuda, et 2019 jaanuaris Tallinna volikogus ülevaadatud linnaosade ÜP-de otsus, kus 
Mustakivi teest ei ole poolt sõnagi mainitud erinevalt teiste linnaosade teistest olulistest teedest, annab 
aluse eelduseks, et volikogu oleks seeläbi seadnud Mustakivi tee rajamise justkui kõrgeimale linna 
tee-ehituse prioriteetsusastmele, mille puhul on õigustatud ilma täiendavate sisuliste kaalutlusteta 
olulise mõjuga teetrassi rajamine maksumusega enam kui 20 miljonit eurot. 

Palume anda eeltoodut arvestades hinnang Pirita Üldplaneeringu ajakohasusele olulise mõjuga 
tee projekteerimisel ja kavandatu elluviimisel. Samuti palume hinnangut, kas sellisel viisil 
kaalutusõiguse ja uurimispõhimõtte kohaldamine on õiguspärane või kas neid olulisi KOV 
halduse põhimõtteid on üldse kohaldatud. Kui leiate, et PÜP vajab ajakohastamist, palume ka 
selgitusi, kas ja kuidas selles suunas Tallinna linnas liigutakse.  

4. Küsimus Mustakivi tee projekteerimistingimuste menetlemise protseduurilisest 
õiguspärasusest ja protokollimisest

Mustakivi tee projekteerimistingimuste eelnõu nr.19111802/02683 (edaspidi PTE) esimene avalik 
tutvustus toimus Pirita LOV-is ajavahemikul 24.07–5.08.2019. PTE-d tutvustav esimene avalik 
koosolek toimus Pirita LOV-is 05.08.2019, kus menetleja esindajad3 kinnitasid, et tegemist on 
tutvustava, mitte menetuslikult tähendust omava avaliku väljapaneku järgse koosolekuga. Väideti, et 
tegu on PTE eeltutvustusega, küsitakse PTE kohta linnaosa elanike arvamust, tehakse ideede korjet, 
millega soovitakse saada PTE-sse elanikkonnapoolset sisendit, et saada aru, milliseid olulisi aspekte 
tuleb tee projekteerimisel arvestada ja milliseid uuringuid on vaja kindlasti läbi viia, lisaks selgitati, et 
koosoleku mõte on ka selgitada elanikele PTE protsessi. Koosoleku arutelu kandvaks sõnumiks oli 
TKKA poolt väljaöelduna, et PTE-d alles koostatakse ja selle eelnõu ametlik avalikustamine ning 
avalik arutelu seisab veel ees. Samuti lubati vastata kõikidele kirjalikult esitatud arvamustele, 
ettepanekutele, vastuväidetele ja küsimustele. Eelkirjeldatu tõenduseks on Pirita LOV-i poolt 
väljastatud 05.08.2019 koosoleku protokoll (lisa 2). Tulenevalt koosolekul väljendatud elanike 
pahameelest, et olulise tähtsusega projekti tutvustatakse keset suvepuhkuste kõrgaega, väga lühikese 
etteteatamisajaga, pikendati koosolekul nn avalikku tutvumise aega veel kahe nädala võrra kuni 
19.08.2019. Pirita LOV-i hilisema, so 26.08.2019 kirja nr 2-1.1/478-1 kohaselt oli PTE Pirita LOV-is 
avalikuks tutvumiseks välja pandud ajavahemikul 24.07. kuni 19.08.2019.

Elanikud esitasid seejärel PTE kohta tähtaegselt Pirita LOV-ile kokku mitukümmend kirja mitmesaja 
elaniku allkirjaga arvamuste, vastuväidete, ettepanekute ja küsimustega. Elanikud jäid heauskselt 
ootama ametnike poolt lubatud kirjalikke vastuseid neile ja PTE ametlikku avalikku tutvustamist. 
Vaatamata korduvatele kirjalikele järelepärimistele ei ole elanikele tänaseni vastatud. Samuti ei ole 
PTE uuesti avalikule väljapanekule esitatud - selle edasistest arengutest Pirita elanikke mitte mingil 
viisil ei teavitatud, ei e-posti teel, Pirita lehes, teistes väljaannetes ega ka sotsiaalmeedias. 01.07.2021 
avalikustatud Mustakivi tee pikenduse rajamise KMH programmist sai lugeda ebameeldiva 
üllatusega, et TKKA on 02.04.2020 väljastanud Projekteerimistingimused nr.19111802/02683 
(edaspidi PT) Mustakivi tee rajamiseks koos vajalike rajatistega. 

Seega anti elanikele avaliku menetluse toimingute õigusliku tähenduse osas eksitavat teavet, mistõttu 
ei ole saanud elanikud ega seltsid oma õigusi täiel määral realiseerida. Tegelikkuseks sai olukord, kus 
PTE nõuetekohast avalikustamist ega ka avalikku arutelu ei toimunud, kirjalikult esitatud arvamustele 
(ettepanekutele, vastuväidetele ja küsimustele) ei vastatud. Elanikel ei ole olnud võimalust olulise 
avaliku huviga rajatise (magistraaltee ehitamine läbi riikliku looduskaitsealuse Maarjamäe klindi ja 

3 TKKA esindaja Reio Vesiallik; Pirita Linnaosa vanem T. Liinat
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Varsa-Allika oja ja läbi kaitsealuste Maarjamäe- ja Kose metsade ning vaikse aedlinna miljöö) PT-s 
kaasa rääkida. Eeltoodust tulenevalt seltside hinnangul väljastati PT menetlusnorme eirates. 

Palume hinnangut, kas juhul, kui PTE ametlikku avalikku arutelu ei ole mitte kunagi toimunud (või 
on antud selle õigusliku tähenduse kohta eksitavat infot), elanikke ei ole seetõttu avalikku menetlusse 
kaasatud ja elanikel ei ole olnud võimalust PTE kohta arvamusi (sh küsimusi, ettepanekuid ja 
vastuväiteid) esitada, kas PT on seetõttu väljastatud seadusevastaselt ja menetlusnorme rikkudes 
ning kas menetlus tuleb seetõttu tagasiulatuvalt taastada ning PT-d kehtetuks tunnistada? Siinjuures 
on veel oluline ära märkida fakt, et PT väljastamise kohta riigi Keskkonnaamet oma kooskõlastust ei 
ole andnud, kuigi see on PT väljastamisel nõutav eeltingimus. Palume ka selle kohta selgitusi.

Lisaks veel – nimelt protseduuriliste vigade tõttu4, mis leidsid aset Mustakivi tee pikenduse KMH 
programmi avalikul arutelul 04.08.2021 ja 05.08.2021 otsustati avalikku arutelu korrata. Sellest 
tulenevalt ilmus 30.08.2021 Pirita lehes teade pealkirjaga: „TALLINNA KESKKONNA- JA 
KOMMUNAALAMET TEATAB MUSTAKIVI TEE PIKENDUSE RAJAMISE KESKKONNAMÕJU 
HINDAMISE PROGRAMMI AVALIKUSTAMISEST.“ Pealkiri ja informatiivne tekst olid identsed 
varasemalt, so 28.06.2021 Pirita lehes ilmunud kuulutusega, milles teatati 04. ja 05.08.2021 toimunud  
KMH programmi avalikest aruteludest, kuid selle olulise erisusega, et 30.08.2021 ilmunud teate lõpus 
oli informatsioon, et KMH Programmi avalik arutelu toimub Lasnamäel 16.09.2021 kell 17:30 
Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi tn 3). Märgime, et sellele eelnevalt oli Mustakivi tee 
läbimurde teemalised koosolekud peetud alati a) kas mõlemas linnaosas (nii Pirita kui ka Lasnamäe 
linnaosas) või siis b) ainult Pirita linnaosas. Pirita elanikke eksitas nüüd identne teate pealkiri ja 
asjaolu, et koosolek toimub Lasnamäel – nimelt võis eelneva praktika tõttu loogiliselt järeldada, et 
16.09.2021 toimuma pidav arutelu polnud mõeldud Pirita elanikele, vaid Lasnamäe elanikele ning 
Pirital korraldatakse nn menetlusvigu parandav koosolek mingil muul ajal vastavalt uuele teatele selle 
kohta. Päev enne koosoleku toimumist (15.09.) said elanikud kirjalikud vastused oma varasematele 
küsimustele TKKA esindajalt Ain Valdmannilt, kes andis muuhulgas vastuskirjas teada ka järgmist: 
„Anname teada, et 16. septembril 2021 toimuval KMH programmi avalikul arutelul tutvustatakse 
Mustakivi tee pikenduse rajamise KMH programmi kohta laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid ning 
neile antud vastuseid.“ Sellist teavet Pirita lehes 30.08.2021 avaldatud teates aga paraku ei olnud. 
Siinkohal tuleb veel välja tuua, et 05.08.2021 Pirital toimunud KMH Programmi avaliku arutelu 
koosolekul öeldi elanikele, et „järgmine kord kohtume märtsis 2022, kui toimub KMH avalik 
väljapanek.“ 

Seega anti taas elanikele vastuolulist ja eksitavat teavet avaliku arutelu toimumiskoha ja koosoleku 
sisu kohta. Toome välja, et 05.08.2021 Pirital toimunud arutelul osales ligi 70 kohalikku elanikku, 
kuid Lasnamäel vaid ca 20 elanikku, mis ilmestab selgelt, et huvi osalemise vastu 16.09.2021 
toimunud koosolekul oleks olnud oluliselt suurem, kui oleks teada olnud toimingu täpne menetluslik 
olemus.  

Palume hinnangut, kas niivõrd oluliselt Piritat puudutava teema arutelu toimumiskoht võis üldse olla 
viidud teise linnaossa, kuivõrd seeläbi on sisuliselt välditud Pirita elanikkonna laiemat kaasamist ka 
KMH programmi menetlusse. Samuti palume hinnangut, et kui KMH programmi eelnõu arutelu 
õiguslik tähendus avalikus menetluses jäi Pirita linnaosa elanikele teadmata või anti selle kohta 
eksitavat infot, kas saab arutelu üldse toimunuks lugeda? Sisuliselt alles päev varem selgus elanike 
endi initsiatiivi tulemusena, et tulemas on Mustakivi tee pikenduse KMH programmi eelnõu avaliku 
arutelu kordamine, mis oli antud protsessi ehk KMH programmi menetluse ehk kõige olulisemgi 
samm. Paraku avalikult sellekohast selget teadet Pirita linnaosa elanikud ei saanud. Kui väita, et ka 
menetleja esindajad ise said ehk toimunust õiguslikus tähenduses valesti aru ning alles hiljem selgus 

4 KMH programmi avalik väljapanek toimus 01.07.2021 kuni 02.08.2021 ning KMH programmi avalik arutelu toimus 
04.08.2021 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi tn 3, 13913 Tallinn) ja 05.08.2021 Pirita Majandusgümnasiumis.
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toimingute tegelik tähendus, kas tulenevalt ametniku eetikast oleks pidanud selles menetluses ametnik 
tegema mingi täiendava sammu, et tehtud viga saaks parandatud? 5

Arvestades eeltoodut, palume anda sisekontrollil hinnang Mustakivi tee 
projekteerimistingimuste menetlemise protseduurilisele õiguspärasusele. Kui asute seisukohale, 
et menetluse protseduurides oli puudujääke, palume ka seisukohti, mil viisil antud 
menetluslikud vead peaksid olema kõrvaldatud.  

Veel palume sisekontrollil selgitada ja viidata, milliste protseduuride või õigusnormide järgi on 
Tallinnas (sh Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, TLPA-s ja Pirita linnaosas) reguleeritud 
avatud koosolekute protokollimine, sh koosolekute lindistamine, protokolli valmimise aeg, protokolli 
parandamine ja kooskõlastamine, samuti protokollide avalikkusele kättesaadavus.

Erik Vest 

(allkirjastatud digitaalselt)

MTÜ Mähe Selts esindaja

Külli Kroon

(allkirjastatud digitaalselt)

MTÜ Merivälja Aedlinna Selts esindaja

LISA 1: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti vastus seltside vastuväidetele ja ettepanekutele.

LISA 2: Pirita LOV-i poolt väljastatud 5.08.2019 koosoleku protokoll

5 ametnikud peavad järgima Ametnike Eetikakoodeksit ja selles toodud põhimõtteid, kus muuhulgas 
on öeldud: „Avaliku võimu teostajat iseloomustab ausus ning austus avalikkuse vastu. Ametnik on 
väärikas, vastutustundlik ja kohusetundlik.“


