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Pöördumine Mustla-Nõmme ja Nõmmeküla mõhnastike kaitseks 
 
 
 
Mustla-Nõmme ja Nõmmeküla oosidega mõhnastik on Harju- ja Järvamaal ning Tallinna 
lähiümbruses  unikaalne. Sellist vaheldusrikka reljeefiga metsamaastikku leidub Põhja-Eestis 
vähe (vt lisasid). Seepärast on nimetatud piirkond lisaks kohalikele elanikele ning lähipiirkonna 
puhkajatele väga kõrgelt hinnatud ja eriti väärtustatud orienteerujate, matkajate jt looduses 
liikujate poolt. Mõhnastik jääb Kõue ja Paide valda, Harju- ja Järvamaale.  
 
Tegemist on orienteerumise jaoks ühe tippmaastikuga, kus on ligi 40 aasta jooksul peetud 
kõrgetasemelisi tiitli- ja rahvusvahelisi võistlusi, väiksemaid spordiüritusi, militaarõppusi ning 
rohkelt orienteerumispäevakuid. Suurematel võistlustel on osalenud korraga 600-700 inimest, 
viimase 10 aasta osaluskordade koguarv ületab 10 000.  
 
Praegu on tekkinud olukord, kus väärtusliku maastiku läänepoolses osas (Tallinn-Tartu mnt-st 
edelas) paikneb 14ha suurune Karude II kruusakarjäär, idaosas on taotlemisel kaeveluba 20ha 
suurusele maa-alale (Mõisametsa liivakarjäär). Ülejäänud osa maastikust on kaetud liiva ja 
kruusa uuringualadega (Mõisametsa II, Karude V ja Karude VI uuringuruum).  
 
Kas see unikaalne mõhnastik kavatsetakse täielikult hävitada? 
 
Kui jah, siis mida pakutakse alternatiiviks lähipiirkonna elanikele ning orienteerujatele? 
Nimetatud küsimus on otseselt seotud keskkonnamõjuga, mille hindamist kaeveloa taotlemisel ei 
nõutud. Taotluskirjas on öeldud, et karjääre on hiljem võimalik taastada 
orienteerumismaastikena. See väide pole tõsiseltvõetav, sest maavara kaevandamine toimub ka 
allpool veepiiri ning näiteks Mõisametsa karjääri varude ammendumisel laiub seal kuni 20ha 
suurune tehisveekogu maksimaalse sügavusega 7-8m. 
 
Kui nimetatud maastikku kavatsetakse säilitada osaliselt, siis milline on terviklik nägemus kogu 
piirkonna puhkemaastike ning karjääride omavahelistest suhetest. Hetkel selline visioon puudub, 
puudub ka teadmine, kui palju üldse kruusa ja liiva Eestis vaja on. Hämmastav on see, et 100% 
Mõisametsa uuringualast on taotletud ka kaevandamiseks. Kas tõesti kõlbab kogu pinnakate 
maavaraks või maa-aineseks?  
Nimetatud tegevus maavarade osas meenutab kinnisvara buumiaega, kui reserveeriti 
kõikvõimalikes kohtades maad hoonestuse jaoks (n-ö igaks juhuks), kui detailplaneeringutega 
tükeldati metsa- ja põllumassiive, mille tulemuseks olid nii poolikud või väljaehitamata 
ehituskrundid, kui lõhutud rohealad ja rikutud põllumaad. Hetkel käitume maardlatega 
samamoodi, st vaatleme vaid üksikuid tükke, nägemata terviklikku pilti suuremast piirkonnast.  
 
Seepärast nõuame, et enne, kui uuele karjäärile antakse kaeveluba, planeeritakse  Mustla-
Nõmme ja Nõmmeküla haruldaste maastike maakasutus tervikuna. Kõue ja Paide valdade  
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üldplaneeringutes pole neid aspekte arvestatud, kuid siis ei oldud teadlikud ka maavaradega 
seotud ohtudest loodusmaastikule.  Planeerimisel tuleks välja selgitada riigi liiva ja kruusa 
vajadus ning välja pakkuda looduskeskkonnale ja väärtuslikele maastikele kõige vähem kahju 
tekitavad lahendused. Praegu ei saa me olla kuidagi kindlad, et kirjeldatavat mõhnastikku 
täielikult ei hävitata. Samuti leiame, et metsa laiaulatusliku raadamise ja maavarade veealuse 
kaevandamise tõttu ning alternatiivide kaalumiseks oleks vajalik läbi viia keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 
 
 
Eesti Orienteerumisliidu nimel 
 
 
 
Urmas Klaas      Sixten Sild 
Eesti Orienteerumisliidu president  Eesti Orienteerumisliidu juhatuse esimees  
Urmas.Klaas@riigikogu.ee   sixtensild@gmail.com 
+372 51 35145    +372 50 68377 
 
 
 
Tallinnas, 12.jaanuaril 2011 
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LISA 1 
 
Liiva ja kruusa karjääride ning uuringualade paiknemine Mustla-Nõmmel ja Nõmmekülas  
 
ORTOFOTO 

 
 
 
 
EESTI PÕHIKAART                                                RELJEEF  
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LISA 2 

 
Mõhnastike paiknemine Harju-, Rapla- ja Järvamaal ning Eestis 
(Allikas: Eesti kvaternaarisetete kaart 1:400 000, Eesti Geoloogiakeskus) 
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LISA 3 

 
       Karjäärid ja uuringualad olemasolevatel orienteerumiskaartidel 
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LISA 4 
 
 
Näide mõhnastiku huvitavast reljeefist orienteerumiskaardil (Mustla-Nõmme) 
 
 
 

 


