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Ülesande andmine Tallinna
Linnavalitsusele lahendada parkimise,
ohutu liiklemise ja kortermajadele
juurdepääsu probleemid Sütiste teel.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 lg3 p2; Tallinna põhimääruse §22 lg4 p1 ja §39 lg1
p1 alusel

1. Kohustada Tallinna Linnavalitsust välja töötama lahendus, millega tagatakse parkimiskohad
Põhja-Eesti Regionaalhaigla külastajatele ja Sütiste tee äärsete kortermajade elanikele viisil, mis
tagab jalakäijate ja jalgratturite ohutu ning vaba liiklemise ja kortermajasid teenindava
jäätmeveotranspordi ja kiirabiautode takistusteta juurdepääsu majadele.
2. Kohustada Tallinna Linnavalitsust tagama vastava lahendusprojekti valmimine hiljemalt 2013
aasta lõpuks ja finantsvahendid linna 2014. aasta eelarves projekti elluviimiseks.
3. Tallinna Linnavolikogu Kantselei teeb otsuse teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Lauri Laats
Eelnõu koostaja: Lennart Mängli

Seletuskiri
Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu
“ Ülesande andmine Tallinna
Linnavalitsusele lahendada parkimise, ohutu
liiklemise ja kortermajadele juurdepääsu
probleemid Sütiste teel ” juurde

Käesoleva otsuse vastuvõtmisel kohustatakse Tallinna linnavalitsust välja töötama projekt,
millega tagatakse jalakäijate ja jalgratturite ohutu liiklemine, piisav parkimiskohtade
olemasolu Põhja-Eesti Regionaalhaigla külastajaile ja Sütiste tee piirkonna kortermajade
elanikele, ning kiirabia, päästeameti ja prügiveoautode takistusteta juurdepääs nende
teenindada olevatele kortermajadele.
Juba aastaid on Sütiste tee äärsete majade elanikud juhtinud tähelepanu asjaolule, et Sütiste tee
sõidutee osale värviga mahamärgitud jalgrattatee ei kanna oma funktsiooni, kuna samal alal
parkivad autod takistavad liiklust. Sõidukid pargivad sinna, kuna pole loodud piisaval arvul
parkimiskohti ei kortermajade elanikele ega Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja selle ümbruses olevate
erinevate meditsiiniasutuste külastajate autodele. Seetõttu valitseb pidev liiklusohtlik olukord kõigi
liikluses osalevate subjektide suhtes. Olemasolevate liiklust reguleerivate märkide ja rajatistega on
sageli takistatud ka kiirabi, päästeameti ja prügiveoautode juurdepääs kortermajadele, kuna
parkivad autod jäävad teele ette.
2010 aasta lõpuks valmis Mustamäe Linnaosavalitsuses koostöös Transpordiametiga eskiislahend,
mis kahjuks ei ole erinevate asjaolude tõttu kinnitatud projekti staatuseni jõudnud. Seetõttu pole
siiani olnud võimalik probleemi lahendada.
Otsuse vastuvõtmisel on võimalik tagada nii autode parkimise, elamutele juurdepääsu, jalakäijate
kui ka jalgratturite parema liikumise ja üldise turvalisusega seotud küsimused. Paraneb ja sidustub
juurdepääs Nõmme-Mustamäe Maastikukaitsealale kui väärtuslikule rekreatsioonialale.

Lauri Laats
Linnavolikogu liige
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