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Kindlasti olete teadlik ebaseaduslikust ehitustööst Nõmmel, Sihi 108. Antud lugu on kajastust
leidnud korduvalt ka meedias.
Tallinna linnaplaneerimisamet on olukorda kommenteerinud ja tunnistanud, et hetkel jäävad nende
käed lühikeseks. Koostamisel on lammutuskorraldus, kuid see võtab aega ning kinnistuomanikul
on õigus see omakorda kohtus vaidlustada. Seega ei ole täna teada, milline saab olema selle reeglite
vastase tegevuse lõpptulemus. Samal ajal aga lubamatu ehitustegevus käib ja uus maja kerkib.
Arusaadavalt tekitab selline tegevus ja kogu olukord Nõmme inimestes küsimuse, kas nii võibki
nende kodukohas asju ajada. Minupoole pöördunud Nõmme inimestel on hinges pettumus, et
nende kodukohas võib üks indiviid teha, mida tahab, arvestamata reegleid ja ülejäänud kogukonna
heaolu. Teatavasti on Nõmme Tallinna hinnatud elukoht just selle miljöö väärtuse poolest. Tegu on
linnaosaga, kus on ehitustegevusele seatud kindlad ja tugevad nõudmised. Antud juhul on Nõmme
linnaosa ehitusmäärusele ja Tallinna linna ehitusmäärusele vaadatud läbi sõrmede ja linnajuhtidele
puudub justkui võimalus midagi teha. Selline olukord annab edaspidiseks signaali, et milleks
käituda reeglite järgi, kui kõik seda ei tee ja sellest midagi nagu ei juhtu ka. Et selline ongi uue aja
moodne trend, mida viljeleda. Mina sellist trendi õigeks ei pea. Kui on kokkulepitud reeglid, siis
nendest tuleb kinni pidada kõigil. Kõne all olev olukord on vale ja loob soovimatut eeskuju, et
reeglite rikkumine on justkui aktsepteeritav.
On mõistetav, et inimesed soovivad oma kodu uuendada või rajada endale uus kodu Nõmme
mändide alla, kuid seejuures tuleks siiski kinni pidada kehtestatud reeglitest.
Tulenevalt eelnevast soovin vastuseid järgmisele küsimusele:
1. Kas Tallinnas kehtivaid Tallinna linna ja Nõmme linnaosa ehitusmääruseid tuleb järgida iga
ehitustegevuse puhul Tallinnas ja Nõmmel?
2. Teatavasti Sihi 108 ehitustegevuse puhul on mööda vaadatud linna poolt kinnitatud projektist ja
praegu rajatakse sinna elamut, mis ei vasta kinnitatud projektile. Teisisõnu praegusel kujul
rajataval elamul puudu ehitusluba. Kuidas on võimalik, et Sihi 108 kinnistul käib ehitustegevus ja
sellel on lastud areneda sedavõrd kaugele, kui selleks vajalikud load puuduvad?
3. Kas linn tõesti ei saa kuidagi takistada ebaseaduslikku ehitustegevust kõne all oleval krundil?
4. Milline on linna järelevalve ehitustegevusele, kes seda teostab? Kas piirdutakse vaid
elanikepoolse teavitusega või tehakse enamat, et ebaseaduslikke ehitustegevust tuvastada?

5. Millal ja kuidas sai linnavalitsus teada, et Sihi tänav 108 käib ebaseaduslik ehitustegevus?
6. Kui tõenäoline on, et hoone, mis on lõpuni ehitatud reaalselt ka maha lammutatakse, sest see on
ebaseaduslikult ehitatud?
7. Kuidas tulevikus planeeritakse selliseid olukordi vältida, et ehitustegevus ei hakkaks enne
peale, kui selleks kõik vajalikud dokumendid on korras?
Soovin oma arupärimisele nii suulist kui kirjalikku vastust.
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