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Vastuväited ja ettepanekud 

Antud kiri on koostatud eesmärgil tuua lühendatud kujul välja aspektid eri dokumentidest miks 

Tallinna Haiglat ei tohi kindlalt rajada Maarjamäe klindile.  

Vastuolu Lasnamäe üldplaneeringu juurde kuuluva KSH hinnanguga: 

1. Põhjavee toitealale ei tohi ehitada mahukaid hooneid. Põhjavee tase langeb nii ja Ülemiste 

järve vee saastudes kaob võimalus tagada Lasnamäele joogivesi kohaliku põjavee kaudu. 

Ülemiste järvevee saastumise tõenäosust on hinnatud kõrgeks, sest toitub Ülemiste järv 

neljast eri jõest. 

2. Lähiümbruses asuvad kaitsealuseid taimed nagu näiteks mägi-kadakkaer, püstkivirik ja 

aasnelk. Ehitades piirkonda massiivsed ehitised kasvab tallamiskoormus ja muutub 

niiskurežiim ning kaovad kaitsealused liigid. 

3. KSH hinnang soovitab alale rajada pargiala, sest antud ala Lasnamäel sobib selleks kõige 

paremini, asudes teedest kõige kaugemal ning paistab silma liigirikkusega. Kaoks Lasnamäe 

kõige populaarsem roheala. 

4. Kuivaks ära Varsaallika oja ja kaoksid paljud kaitsealused taimed Maarjamäe klindi all. Seda 

seetõttu, et Maarjamäe klindi alune ning klindi pealne moodustavad ühtse ökosüsteemi. 

5. Antud alale mahukaid hooneid rajades kitseneb märkimisväärselt sealt läbi minev 

rohekoridor ja satuks küsitavaks selle toimivus. 

Vastuolud Green Dealiga, millega Eesti on võtnud omale kindlad kohustused: 

1. Tuleb säilitada kõrge liigirikkusega ja kõrge liigirikkuse potentsiaaliga alad. Maarjamäe 

klindipealne on aga kõige liigirikkam ala Tallinnas üldse, mis peale Tallinna Haigla ja seal 

kõrval oleva Lahekalda arenduse valmimist seda kindlalt enam pole. Sellel teemal on 

informeeritud ka Euroopa Liidu vastavaid ametkondi ja palutud Tallinna Haigla projekti 

rahastada ainult juhul kui see järgib Green Deal kokkuleppeid ehk leitaks haiglale sobivam 

koht. 

2. Ehitades mahukad hooned Maarjamäe klindile muutub niiskusrežiim ka klindi all. See toob 

kaasa kaitsealuste taimede kao ka klindi all. Teadupärast asub klindi all looduskaitsealune 

park, s.o Lillepi park. 

3. Nii Maarjamäe klindil kui klindi all elab mitmeid kaitsealuseid linde ja loomi. Muutes 

ökosüsteemi kaovad sealt ka neile sobilikud elamistingimused. Tuues klindi peale täiendavat 

liikluskoormust muutub mürafoon ja paljud kaitsealused linnud ja loomad ei saa seal enam 

pesitseda.  

4. Kõrgenenud mürafoon ja inimeste hulk peletavad eemale loomad hetkel veel toimivast 

rohekoridorist. 

5. Kaoks populaarne roheala linnast. 

Vastuolud Pirita üldplaneeringuga. 

1. Koos Maarjamäe klindipealse täisehitamisega kannataks tugevalt läbi niiskusrežiimi muutuse 

looduskaitseobjektina Tallinna teiseks suurim park, Lillepi park. 

2. Muutuks mürafoon klindi peal mis kanduks edasi klindi alla. Klindi alune on aga suuresti 

puhkeala. 
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3. Klindi all asub miljööväärtuslik eramajade piirkond. Massiivne ehitis klindi äärepeal hävitaks 

jäädavalt igasuguse miljöövärtuse klindi all. 

4. Haigla ehitamisega seoses rajatakse Maarjamäe klindi peale 12 meetrine süvend pae sisse. 

Süvendi ehitamine võtab Tallinna Haigla KSH hinnangu alusel aega umbes kolm aastat. 

Süvend rajatakse kasutades lõhkamist ja hüdrohaamreid. See tähendaks, et Pirita, kui 

Tallinna tähtsaim rekreatsiooni ala, ei oleks nende kolme aasta jooksul kasutatav 

puhkelalana. 

Vastuolud Green Capital Award 2022: 

1. Tallinn Green Capital Award 2022 taotluses rõhutab liigirikkust Maarjamäe klindi peal öeldes: 

„Tallinnas kasvab 46 kaitsealust taimeliiki, teiste seas ka mitmeid taimeharuldusi, nagu mägi-

kadakkaer (Cerastium alpinum), püstkivirik (Saxifraga adscendens), aasnelk (Dianthus superbus) ja 

alpi nurmikas (Poa alpina), kelle ainus või üks väheseid kasvukohti on just pealinn (joonis 5.2). 

Tallinnast on leitud kasvamas 17 liiki looduslikke orhideesid (49% Eesti liikidest), kes on kõik kaitse 

all.“ 

Samas aga lubab Tallinn ehitada antud haruldaste kaitsealuste taimede kasvualale Tallinna 

Haigla ja Lahekalda arenduse ning sellega hävitades nende taimede ainukesed kasvukohad 

kogu Eestis. 

Vastuolu mägi-kadakkaera (I kaitsekategooria kaitsealune taim mis kasvab Eestis ainult Maarjamäe 

klindil) kaitse tegevuskavaga: 

1. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja 12.03.2021 käskkirjaga number 1-1/21/52 on 

kinnitatud mägi-kadakkaera tegevuskava mis ütleb: 

„Liigi populatsiooni arvukus on pidevalt vähenenud, kasvukohta ja taimi ohustavad tegurid pole 

kadunud, mistõttu ei saa senist, valdavalt passiivset kaitset pidada piisavaks. Liigi kasvukohad vajavad 

aktiivset kaitset ja hooldust. Puittaimede pealekasvust tingitud valgustingimuste halvenemine ja 

sammaldumine on mägi-kadakkaera jaoks kriitilise tähtsusega ohutegur. Lisaks pole siiani tegeletud 

ühe kriitilisema ohuteguri – tugeva inimmõju (tallamine, prügistamine, lõkketegemine jne) 

vähendamisega.“ 

Vastuolud piirkonna elanike huvidega. 

1. Klindi all asub aedlinn. Enamus inimesed kasvatavad aiasaadusi. Niiskusrežiimi muutudes 

muutus saagikus palju viletsamaks. 

2. Enamus majade hoovides on veerohked kaevud. Niiskurežiimi muutudes kaevude veehulgad 

muutuksid kordades halvemaks või kuivaksid sootuks. Nii inimestel kaoks võimalus oma aia 

kastmiseks kaevuveega ja kaoks alternatiivne joogivee allikas kui midagi peaks juhtuma 

ülemiste vee kvaliteediga. 

3. Massiivsed hooned muudaks jäädavalt Maarjamäe asumi kõrgelt hinnatud miljööd. See ei 

meeldiks kohalikele elanikele, sest väga paljud elavad piirkonnas juba kolmandat põlve 

järjest. 

4. Massiivne ehitustegevus klindi peal, hetkel Lahekalda arenduse näol, on juba hetkel 

põhjustanud tõsist pahemeelt kohalikes. Kui hüdrohaamrid klindi peal töötavad pole võimalik 

kodus tööd teha. Arvestades, et suur osa seoses Covidi tõttu teeb tööd kodus, siis inimeste 

produktiivsust on sellise teguviisi tõttu tõsiselt pärsitud. 

 



Vastuolud kohalike asutustega. 

1. Klindi all asub Sisekaitseakadeemia, lastekodu ja lasteaed. Lõhkamised, hüdrohaamrid ja 

muud ehitustegevusest tingitud mürad ning vibratsioonid häiriksid neid tugevalt. Arvestades, 

et lastekodu lastest on väga suurel osal ka psüühilised haigused siis igasugused häiringud 

tugevdavad nende haigussümptomeid. 

Vastuolud potentsiaalsete kultuuriväärtustega. 

1. Varsaallika oja lätetel ütles Konstantin Päts esimest korda välja 1917 aastal, et Eestist peab 

saama vabariik. Eesti Vabariigi valitsusele on tehtud ettepanek Varsaallika oja lätetel olev 

lipuväljak taastada ning antud koht tähistada selle koha tähtsusele vastavalt. Hetkel käib 

antud asja menetlus. Oleks äärmiselt kahetsusväärne kui antud ala korrastatakse ja siis 

ehitustegevuse tõttu Maarjamäe klindi peal antud kõrge ajaloolise tähtsusega oja klindi all 

ära kuivaks. 

Huvitatud osapoolte ettepanek 

Huvitatud osapooltele jääb endiselt täiesti arusaamatuks, et miks linn ei ole kaalunud alternatiivseid 

asukohti. Välja on pakutud Väo karjäär, kus kaevandamine on lõppenud juba Peterburi tee poolses 

osas ja kogu kaevandamine on plaanis lõpetada aastaks 2026. Kui haigla peaks hetke plaanide järgi 

valmima aastaks 2027, siis see oleks ideaalne lahendus. Tallinn saaks korrastatud karjääriala ja haigla 

rajamiseks ei oleks vaja kolme aastat kulutada süvendi tegemiseks. Nimelt Tallinna Haigla Maarjamäe 

klindile plaanitav süvend oleks 12 meetri sügavune, aga Väo karjääris on juba 14 meetrine süvend 

olemas. Samuti on Väo karjäär logistiliselt palju ligipääsetavamas kohas ja asuks kohe Väo 

kombijaama kõrval mis saaks uut haiglat varustada nii keskkonnasõbraliku soojaenergiaga kui ka 

elektriga. Kõigele lisaks on Väo karjäär väga suur maa-ala kuhu saaks luua terve kaasaegse 

meditsiinilinnaku koos haiglate, uurimiskeskuste, laborite, vanadekodude ja vastavate 

haridusasutustega.  

 

Kõigi allakirjutanute nimed lisame kaaskirjana. 

 

 

 

 

 


