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MiHkel AnnUS:
MikS MA reidi 
tee üMber 
toiMUvASt 
Hoolin?
Mihkel Annus on MTÜ Eesti Roheline Liikumi-
ne projektikoordinaator ning Reidi tee kõneisik  
ERL is. Teda on alati paelunud praktilised, 
tõhusad ja jätkusuutlikud lahendused ning ava-
liku raha heaperemehelik kasutus.

Noore poisina näis kõrvalt vaadates, et tee-ehitus 
on igati vahva. Tähtsad mehed, suured lubadused ja vinged video-animatsioonid rajatavatest teedest! Masi-
nad mürisevad ning inimesed töötavad usinalt selle nimel, et elu ja olu paremaks muuta. Kõik tundus väga 
ilus ja aus – teadmatus on ju õndsus. Tõsi, paljud taristuprojektid ongi hästi lahendatud ning teenivad igati 
eeskujulikult kodanike huve tänapäevani. Samas tulevad õigeid küsimusi küsides nii mõnegi projekti mee-
potis ilmsiks tõrvatilgad. Huvitav, kas Reidi tee potis on rohkem tõrva või mett?

Kuna minu erialane taust peitub mujal kui urbanistikas, on ainuvõimalik tugineda kaalutletud seisukoha 
kujundamisel uuringutele ning ekspertarvamustele. Äärmiselt mitmetahulises Reidi tee kaasuses on pädev 
ja usaldusväärne taustinformatsioon kuldaväärt. Alati tasub kõrva taga hoida ka lihtne juhtnöör, et ehk ei 
tasu seisukohta võtta ega eelarvamusi luua enne kui mõlema poole argumendid on läbi seeditud. Käigu see 
siis erialaeksperdi või tipp-poliitiku kohta.

Seega, süveneme veidi argumentidesse, mille toel nõukogudeaegse Põhjaväila ideelt tolm pühiti ning see 
Reidi teena uuesti serveeriti. Nagu iga teeprojekt, peitub esialgne initsiatiiv pealtnäha soovis liikluskorraldust 
siluda. Eesmärgiks seati raske- ja eratranspordi sujuvam korraldus sadama ümbruses ning ummiku leeven-
damine Pirita teel. Jah, kindlasti suureneb Russalka ristmiku läbilaskvus Reidi tee rajamisega ning ummikud 
monumendi juures ei pruugi sel juhul enam päevakorras olla. Küll aga peab olema valvas, et ühe probleemi 
lahendamisega me endale kahte uut juurde ei tekitaks.

Autod kuhugi ometi ei kao, pigem tuleb neid võimaluse tekkides tänavatele juurde, ning ühest otsast läbilask-
vuse suurendamisega tekib kitsamasse otsa tropp – ummikud koonduvad kesklinnale lähemale. Ilmekas on 
seegi, et Reidi tee seletuskirjas sõnastab K-Projekt selgelt, et koridori rajamise tagajärjel kesklinna liikluso-
lukord halveneb, mitte ei parane. Sellisel juhul ei tegutseta Reidi tee ehitamisega ju suures pildis eesmärgi-
päraselt.

Hea küll, võtame sadama suunal liikuvad raskeveokid ka mängu. On ju ühendus sadamaga üle-euroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) üks osa ning selleks ei pea Tuukri tänaval elama, et mõista ukerdavate veokite poolt 
põhjustatud muret. Hiljuti avaldatud uudis plaanist Tallinki kaubalaev Muugale suunata vähendab märkimi-
sväärselt rekade arvu kesklinnas ning loob eeskujuliku pretsedendi tulevikuks. Reidi tee projekteeriti laiutava 
magistraalina mõeldes muu hulgas seal vurama hakkavatele autorongidele. Kui tendents on raskeliikluse 
vähendamisele kesklinnas, siis pikas perspektiivis pole ometi mõistlik teekoridori mahtu üledimensioneeri-
da, vaid luua algsetele projekteerimistingimustele vastav kesklinliku atmosfääriga tänav.

Lai spekter erialaspetsialiste on korduvalt viidanud praegu laual oleva projekti puudustele. Pea aasta tagasi 
pöördusid 14 erialaühendust, kodanikuliikumist ja ülikooli ka ühiselt linna poole palvega mured koostöös 
ning mõistlikumalt lahendada. Ja lahendusi leidub! Rekade mahu vähendamine kesklinnas on vaid üks neist, 
lisaks toob hiljuti avaldatud Viimsi liikuvusuuring välja kõige lihtsama mooduse Pirita tee ummikute leeven-
damiseks – ekspressbussiliin! Samuti tuleb tegeleda sundliikumise vähendamisega ehk näiteks luua kooli- 
ning lasteaiakohti kodu lähedale, millest näiteks hetkel just Pirita linnaosas puudus on.

Kõik linlased mõistavad, et autod lähikümnenditel teedelt ei kao. Liikuvuseksperdid kordavad kui ühest 
suust, et oluline on  just liikumisvõimaluste mitmekesistamine: lisaks autojuhtidele tuleb luua mugav liiklus-
keskkond ka jalgratturitele, jalakäijatele ning ühistranspordie. Uute autoteede ehitamine peaks seejuures 
olema viimane õlekõrs ummikute leevendamiseks. Loodetavasti aitab Tallinna rattastrateegia välja töötami-
ne tõuke seni kakofoonilisele kesklinna rattateedevõrgu mõtestatud arendamisele.

Mul on siirald kahju, et sedavõrd oluline vaidlus on jõudnud otsapidi kohtusse. Seda põhjusel, et linna poolt 
on läbi sõrmede vaadatud seadusest tulenevale kohustusele viia läbi nõnda mahuka projekti nõuetekohane 
keskkonnamõju hindamine. Linnaplaneerimine ei peaks käima kohtu kaudu ning loodetavasti jääb see ka 
viimaseks korraks, kuna viimasel ajal näib ebameeldivaid õppetunde liigagi palju olevat. Rohkem suhtlemist, 
rohkem arvestamist, rohkem mõistmist!

Olen kahe käega selle poolt, et paari aasta pärast näeks praegu Reidi teele broneeritud koridor välja praegu-
sest teistsugune. Säilitame sellest hea – mugava ligipääsu merele ja Russalka monumendile, loodusliku 
liivaranna, linnaroheluse Kadrioru pargi lahusosas – ning loome juurde uut väärtust. Sellele aitab kaasa 
mitmeotstarbeline ruumikasutus, kus on nii puhkealad, äripinnad, (taskukohased) korterid, avalikud asu-
tused ja palju muud, mis piirkonnale elu sisse aitab puhuda. Selle kõige jaoks on ruumi ning ligipääsude 
loomiseks piisab ka kesklinlikust tänavast. Kohelgem seda suure potentsiaaliga mereäärset lõuendit hoole 
ja armastusega, et maalida koos hubane linnaruum.

Annan endast kõik, et aastate pärast saaksin perega pärast Ingliranna toidutänavalt söögipoolise välja 
valimist mõelda, millise puu varjus seekord piknikulinal päikselist pühapäeva pärastlõunat veeta. Mul on 
rõkkamiseni hea meel, et sarnast kujutelma jagab minuga tänaseks juba üle 400 hooandja!
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MilleS SeiS-
nevAd reidi 
tee vAStU-
olUd?
Mattias Luha 
Mattias Luha on MTÜ Kadrioru seltsi eestveda-
ja ning häälekas argumenteerija Reidi tee asjus. 
Tema meedias avaldatud seisukoha avaldame 
nüüd ka siin.

On keeruline orienteeruda olukorras, kus erinevad 
osapooled edastavad sama asja kohta vastanduvaid 
seisukohti. Keda siis uskuda, tekib küsimus? Oluline on keskenduda sisule, kuid sageli jäävad pelgalt loo-
sungid valjemini kõlama. Pole ime, et Reidi tee on pannud sellises olukorras mõnegi eestimaalase kulme 
kergitama: „Miks ollakse selle toreda tee vastu?“

Püüan selgitada läbi kuue lühikese punkti, miks praegune projekt ei lahenda linlaste muresid:

1.	 Vastavalt Reidi tee liiklusuuringu seletuskirjale on Tallinna kesklinna liikluse läbilaskevõime ületa-
tud. Seetõttu ei ole Reidi tee ehitamisega võimalik tõsta kesklinna sissesõitvate sõidukite hulka ega 
kiirendada Pirita ja Viimsi elanike igahommikust linna sõitmisele kuluvat aega. Suure investeeringu 
tagajärjeks on ummikute nihkumine 500-1000 m kesklinna poole.

2.	 Inglirand e. nn Russalka rand on viimane vabalt ligipääsetav liivarand ja mereäärne roheala Tallinna 
kesklinnas. See on poolemiljonilise elanikuga linna kohta ainulaadselt vaikne ja looduskaunis koht. 
Kohalike jaoks väärib Inglirand maksimaalset hoidmist. Lähitulevikus tuleks see ala välja arendada 
avalikuks puhkealaks, mille võimalusi kõik nautida saame. 

3.	 On oluline märgata, et praeguse Russalka ümbruse ja Pirita tee äärse ruumi kasutus erinevad teine-
teisest oluliselt. Nii on Pirita tee äär täis jalutajaid ja tervisesportlasi, kuid Russalka ümbrus puhka-
jaid, olesklejaid ja piknikulisi. Praeguse Reidi tee projekti väga positiivne külg on see, et ühendatakse 
Pirita promenaadi rattateed kesklinnaga. Valmiv maantee planeeritakse teha aga tänasest Pirita teest 
veelgi laiem. Sellise tee ääres on võimalik rattaga sõita ja joosta, kuid tallinlaste võimalus seal vaba 
aega veeta, istuda ja oleskleda linnamürast veidi eemal, kaob ära. Reidi tee äärse muutmine Pirita 
tee äärega sarnaseks vähendab linnaruumi funktsioone. See on oluline kaotus!

4.	 Kohati 30 meetri laiuse Reidi tee projekti õigustuseks on toodud asjaolu, et veokid vajavad kiiren-
dus- ja aeglustusradu ning läbilaskevõime varu, et laevad 30 minutiga tühjaks lossida. Tööpäeviti kell 
17:00 Vanasadamasse saabuv ja kell 18:30 lahkuv kaubalaev Tallink Sea Wind toob õhtusel tipptun-
nil kesklinna 2 kilomeetri jagu veokeid. Pelgalt selle laeva sõidugraafiku muutmine leevendaks Viimsi 
ja Pirita suunalist liiklust rohkem, kui Reidi tee 2+2 rada suudaksid. (Infokirja trükkimineku ajaks on 
selgunud, et mainitud kaubalaev Tallink Sea Wind suunataksegi tänavu sügisest Muuga sadamasse.)

Helsinki sadama 2022 arengustrateegias leitakse, et raskeveokite suunamine Muuga-Vuosaari liini-
le suurendaks reisijateveo piletihinda ja vähendaks väljumiste arvu, kuna tänased laevad ei tuleks 

täis. Samas nähakse reisijate hulga kasvuks 2022. aastaks 13% ja sõiduautode hulga kasvuks 
50%, mis tähendab, et juba 5 aasta perspektiivis oleksid tänaste laevade autotekid täidetud ai-
nult sõiduautodega ja raskeveokite suunamine Muugale ei mõjutaks väljumiste arvu ning piletihin-
da. Seda ei ole Reidi tee projektis arvestatud, ehkki see võimaldaks projekteerida tee kitsamana, 
kesklinliku tänava formaadis ning liivarannast kaugemale. Väiksema tee ehituseks ja aastaringseks 
hoolduseks läheks ilmselt meie kõigi taskust ka vähem raha.

5.	 Reidi tee ummikute üks põhjustest on sundliikumised. Näiteks Pirita linnaosavalitsus ei ole 17 tegut-
semisaastaga suutnud tagada piisavalt lasteaia- ja koolikohti: ainuüksi Piritalt sõidab ca 2000 last iga 
päev kesklinna. Sõiduautode hulk Narva mnt. ja Poska tn ristmikul väheneb koolivaheajal 3000 auto 
võrra, mis tähendab ca 4-5 km pikkust ummikut kaherealisel teel. Kohalike õppekohtade lisamine on 
oluline viis vähendada märgatavalt ummikuid Pirita teel.

6.	 Reidi tee projekti seletuskirjas tõdetakse, et linna sisenevate autode liikumistingimuste parandamine 
tooks kaasa “indutseeritud nõudluse”, st kavandatav Reidi tee kutsuks esile Pirita ja Viimsi elanike 
veelgi suurema autokasutuse. Nii hõivataks juurdeloodav läbilaskevõime uuesti, mistõttu ummikute 
pikkus Russalka ristmikul taastuks samale tasemele, kuid kogu kesklinna liiklusolukord halveneks. 
Ka teiste linnade kogemus näitab, et autoliikluse soodustamine ei lahenda ummikuid, vaid ainult suu-
rendab neid. Ebaotstarbekalt laia tee ehitamise asemel võiks ehitada kitsama ja odavama. Nii saak-
sime ülejääva raha suunata tänapäevast autovabadust soodustavatesse tegevustesse: paremad ja 
puhtamad bussid; lasteaiad, koolid ja huviringid kodule lähedal; turvaline ja tihe jalgrattateede võrk 
kesklinnas, kiirtramm Viimsisse jms.

Täpsemad selgitused ülaltoodud punktide juurde:

1. Tallinna linna poolt tellitud Reidi tee liiklusuuringu seletuskirjas tõdetakse lehekülgedel 93 ja 94 järgnevat 
(väljavõtted uuringust): 

a. Tallinna linna liikumispoliitiline eesmärk on vähendada läbi Tallinna kesklinna liikuvate transiitliiklej-
ate osakaalu. Käesoleva töö modelleerimistulemuste põhjal võib väita, et Reidi tee ehitamisega kaas-
neb transiitliiklejate osakaalu tõus.

b. Tänases olukorras ehk baasolukorras on Tallinna kesklinna liikluse läbilaskevõime ületatud, s.t tipp-
tundidel esineb liiklusummikuid. Reidi tee ehitamisega ei ole võimalik tõsta Tallinna linna läbivate liik-
luskoridoride läbilaskevõimet, vaid on võimalik tõsta Reidi teed mööda kesklinna jõudvate sõidukite 
arve.

c. Kuna tänases olukorras on tipptundidel ristmike läbilaskevõime ületatud, muutub suurenevate liik-
lusvoogude mõjul kesklinnas liiklusolukord halvemaks.

d. Reidi tee ja Narva mnt liikluskoridore pidi linna suunduvate sõidukite arvul ei tohi lasta vabalt kasva-
da, kuna olemasolev teedevõrk ei ole võimeline võtma vastu märgatavalt rohkem sõidukeid.

Võime tõdeda, et Reidi tee ei lahenda Pirita ja Viimsi elanike muret tipptundidel hõlpsamini kesklinna 
pääseda. Ummikud on tipptundidel Narva mnt, Ahtri ja ümberkaudsetel tänavatel - linna sisenemisel 
pärast sõitu näiteks Piritalt. Kuna tipptundidel on nende ristmike läbilaskevõime ületatud, muudaks 
suurenevad liiklusvood liiklusolukorra kesklinnas veelgi halvemaks. Ahtri tänaval ja mujal, kust kesklin-
na tulekul on ummikud, osaleks ummikutes veelgi rohkem sõidukeid, kes mööda laia Reidi teed tulnu-
na sinna kinni jääksid. Seda on kinnitanud ka linnapea kohusetäitja Taavi Aas, et Reidi tee ehitamine 
muudab õhtused ummikud aga praegusest veelgi suuremaks. See on aga juba väga suures vastuolus 
Reidi tee ühe peamise eesmärgiga, vähendada kesklinna liikluskoormust.

2. Pirita promenaadi lõppedes on Inglirannast järgmine võimalus mere äärde pääseda Linnahalli kai juures. 
Selle kõrval olev Kalaranna lühike liivariba, mis on hetkel mitteametlik rand, muutub kinnisvaraarenduse 
käigus korrastatud promenaadiks koos vette minemise võimalusega. Järgmine liivarand on alles Paljassaare 
poolsaare tipus.
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Praegu on Kalaranna ja Ingliranna näol tegemist mitteametlike randadega. Selleks, et neid praegusel kujul säilitada, peaks linn need ametlikeks 
rannaaladeks muutma.

3. Praegune Reidi tee projekt näeb ette mere täitmist ja maantee ehitamist merele väga lähedale, mistõttu 
kaob unikaalselt vaikne piirkond kesklinnas, kus automüra ei sega pühapäeva pärastlõunast piknikku. Lin-
najuhid üritavad aga väita, et Reidi tee ehitatakse tühermaale. Vaata videot Inglirannast päikesepaistelisel, 
kuid jahedal päeval.

Reidi tee projekt näeb ette osa Ingliranna liivariba täitmist ning maantee ehitamist otse merekaldale. Olu-
kord saab olema sarnane tänase Pirita teega, kuid veelgi laiemana (37 % mahus 6-9realisena, 25% mahus 
5realisena ning ainult 38% ulatuses 4realise teena). Kas keegi kujutaks ennast ette Pirita tee ääres istumas, 
piknikku pidamas, mõtisklemas, lugemas või niisama olesklemas? Pirita promenaad on väga hea rattatee ja 
koht jooksmiseks, kuid mitte koht, kus saaks seltskonnaga või üksi rahulikult vaba aega veeta.

Planeeritava Reidi tee eskiis.

Reidi tee maht on selgelt ülepaisutatud: tee, mille peamine funktsioon on võimaldada Vanasadamast läbi 
Lasnamäe väljapääsu Tallinna Ringteele, on Piksilma tänava ja Russalka vahel suures osas 4 realine. Sealt 
edasi on aga tee koos peale ja mahasõitudega valdavalt 5-7 realine. Seda olukorras, kus kaheralised pea-
le- ja mahasõidud on kasutud, kuna kesklinna tänavad ei suuda sellist mahtu autosid vastu võtta: ummiku 
paigutamine kahele reale ei vähenda kuidagi selle kestust.

4. Siin on ülevaade Tallinna kesklinnas asuva Vanasadama kaudu õhtusel ja hommikusel tipptunnil saabu-
vate ja lahkuvate autode kohta. Kokku tekitab Vanasadam Tallinna kesklinnas õhtusel tipptunnil ca 5,5 km 
jagu autosid, jagatuna pooletunniste lõikude peale: 2,1 km kella 17:00 ja 17:30 vahel ning sama palju kella 
17:30 ja 18:00 vahel: 

Tallinki Sea Wind on spetsiaalne kaubalaev, mis toob täpselt kell 17:00 Vanasadamasse laevatäie veokeid, 
ning kuna väljumine on 18:30 peab teine laevajagu veokeid hiljemalt kella kuueks sadamasse sisse sõitma. 
Reisijatevedu on arusaadav, kuid siingi võiks mõelda, kas kell 18:00 väljuvad laevad ei võiks pool tundi 
varem välja minna et kogu sadamasse saabuv liiklus oleks kella viieks sadamas kohal. Kaubalaeva Sea 
Wind saabumine tööpäeviti kell 17:00 ja lahkumine kell 18:30 on aga hullumeelsus, mis suurendab liiklus-
koormust kesklinnas õhtusel tipptunnil 2 km jagu. Istudes õhtuses kaherealises ummikus suunaga Piritale 
võib mõtiskleda selle üle, kas ühe kaubalaeva sõidugraafiku muutmise tulemusena oleksin praegusel hetkel 
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kodule lähemal 400, 500 või 600 meetrit? 

Allikas: Reidi tee projekti seletuskiri lk 63

a. Tallink on juba 2016. aasta lõpus avaldanud soovi suunata kaubaautode laeva Sea Wind Muuga-Vu-
osaari marsruudile. See oleks lihtsam ka veokitele, kuna Muugale pääsevad nad lihtsamalt ja kiiremini 
kui kesklinna. Juba pelgalt selle laeva saabumise aja muutmine vähendaks tipptunnil kilomeetri jagu 
ummikuid kesklinnas.

b. Helsinki sadama 2022 arengustrateegias lk 13 tuuakse potentsiaalsed Tallinn-Helsinki reisijateveo 
ja sõiduautode kasvunumbrid: 2022 aastaks ennustatakse reisijateveo kasvu 13%, sõiduautode hulga 
kasvu 50% ning raskevoekite hulga kasvu 60%.

c. Reidi tee liiklusuuringu seletuskirjas tuuakse lk 100 välja, et 2014 aastal sisenes ja väljus Vanasada-
ma kaudu 4000 sõidukit päevas, millest ligikaudu ¼ olid raskeveokid. Samas lk 61 tuuakse näide, et 
uus  RoPax reisilaev mahutab 650 sõidukit, millest 70 on raskeveokid. Sõiduautode hulga kasv 50% 
aastaks 2022 tähendab, et Vanasadam-Länsisatama liinil sõitvate RoPax laevade autotekid saab 5 
aasta perspektiivis täita ainult sõiduatodega ning raskeveokitel toimuva kaubaveo suunamine Muuga-
Vousaari liinile ei mõjutaks oluliselt piletihindu ega reislaevade väljumise sagedusi. 

[12. juulil 2017 avaldati uudis, mille kohaselt suunatakse Tallink Sea Wind kaubalaev Muuga-Vuosaari 
liinile]

3. Piritalt ja Viimsist sõidavad iga päev mujale lasteaeda ja kooli ca 3000 last. Seda kinnitab nii viimane Tal-
linna liiklusseire uuring kui ka Pirital ja Viimsis elevate laste arvu kõrvutamine lasteiakohtadega.

Tallinna liiklusuuringu lk 82 graafikud näitavad, et:

a. Sõiduautode hulk väheneb koolivaheajal 3000 võrra. Kui arvestada, et üks auto võtab ummikus 5m 
ruumi ja et kooli sõitvad autod sõidavad kesklinna enam-vähem samal ajal, siis oleks liiklusummiku 
pikkus jaotatuna kahe sõidurea peale 4,5 km.

b. Sõiduautode osakaal kogu liiklusvoost on Narva mnt.-Pronksi-Jõe tn ristmikul 95%.

c. Sõiduautode hulga langus koolivaheajal on 12-15%. Kindlasti oleks võimalik sarnases mahus langus 
saavutada pelgalt kooli-lasteiakohtade pakkumisega kodupiirkonnas, ühistranspordi paremaks muu-
tmise ja rattateede hulga ja turvalisuse tõstmisega... isegi, kui Reidi teed oleks ainult 2+2 sõidurada. 
Tulemuseks oleks olukord, kus tavapärasel koolipäeval sujuks Piritalt kesklinna sõit sama kiiresti kui 
koolivaheajal.

(Koolivaheajad on graafikutel märgitud rohelise taustaga.)

Erik Vest, Pirita linnaaktivist ja Viimsi vallavolikogu liige, on numbrid kokku löönud:

a. 2016 lõpu seisuga oli Pirital ca. 3100 kooliealist last, kellele oli pakkuda 1300 koolikohta. Umbes 
sadakond last käib ka Viimsi koolides, kuid 1700 on neid, kes igapäevaselt lähevad mingisse teise Tal-
linna linnaossa, valdavalt kesklinna. Lasteaiakohtade puudus on sama meetodiga ca. 450-500 kohta.

b. 2016 lõpus valmis Viimsi haridusvõrgu arengukava, millest nähtub, et ca. 700 Viimsi last käib koolis 
väljaspool valda. Enamik jällegi Tallinna kesklinnas. Lasteaiakohtade puudus on ca. 350.

Erik Vest kirjutab lisaks: “Viimsis peaks sügiseks valmima Haabneeme kooli laiendus, mis toob juur-
de ca. 90 koolikohta. Aga 2018 sügisel peaks valmima riigigümnaasium 540 lapsele, kuhu peaksid 
õppima eelduslikult asuma ka paljud Pirita lapsed. Lisaks saab sügiseks valmis uus 144kohaline las-
teaed ning detailplaneeringut koostatakse veel ühele lasteaiale ja põhikoolile, aga ka ühele erakoolile. 
Pirital kahjuks midagi vastu pakkuda ei ole, kuigi ma väga loodan, et surve ka Piritale üks uus põhikool 
teha lõpuks tegudeni viib, kusjuures kõikide hoonete ehitamiseks on planeeringutega krundid juba 10+ 
aastat tagasi moodustatud, aga hooneid linn ehitada ei taha. Mäletan hästi, et kui mu vanem poiss 
läks 2003. aastal lasteaeda, öeldi, et kohe alustab linn ka uue Pirita-Kose lasteaia ehitamist ja lastel 
võib peaaegu terve aasta väga ebamugav lasteaias käia. Täna lõpetab poiss kooli 10. klassi ja lasteai-
ast pole ei kippu ega kõppu. Aga lubadused see lasteaed ehitada oli nii 2005. kui ka 2009. ja 2013. 
aasta Keskerakonna kõige suurem lubadus Pirita inimestele.”

 

6. Tallinna linna poolt tellitud Reidi tee liiklusuuringu seletuskirjas tõdetakse lehekülgedel 73 ja 78 järgnevat 
(väljavõtted uuringust):

a. Üheks põhiliseks Reidi tee rajamise vastu olevaks argumendiks on olnud fakt, et Reidi tee rajamine 
ei suurenda idast läände linna läbiva liiklussuuna läbilaskevõimet ning seega ei too väga suure magis-
traali ehitamine kaasa liiklusolukorra paranemist linna läbimisel vaid liiklusummik lükkub lihtsalt ühe 
koha pealt teise.
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b. Reidi tee rajamise eesmärk ei ole märkimisväärselt parandada Viimsi valla elanike sõidukite kasuta-
mise tingimusi linna sisenemisel. Probleemi põhjus seisneb asjaolus, et Viimsi vallas elavad inimesed 
on Tallinna kesklinna suhtes valglinnastujad ning valglinnastumine on riiklikul tasemel probleem, mis 
suurendab inimeste igapäevaste liikumiste vahemaid. Sellega kaasneb suurenev energia tarbimi-
ne, saaste- ja müra koormuse tõus, mis on aga otseses vastuolus säästlike arengu põhimõtetega 
(ühistranspordi eelistamine, keskkonna kaitse jne).

c. Lahendades Reidi tee viisil, mis parandab linna sisenevate inimeste liikumistingimusi, muudame 
inimeste liikumiskäitumist nii lühema, kui ka pikemas perspektiivis. Liikumiskäitumise muutumisega 
kaasneb loodava reserv läbilaskevõime hõivamine ja taastub tänasel hetkel olemasolevliiklusolukord 
(teenindustase F).

AktiivSe 
kodAnikU 
MUred jA 
rõõMUd
tEELE PEhK: 
Teele Pehk on tegus urbanist ja demokraatiaedenda-
ja, Eesti Koostöö Kogu juht ning tegeleb paralleelselt 
Tallinna avaliku ruumi parandamisega. Ta on õppinud 
Tampere ülikoolis regionaalteadust ja Tartu ülikoolis 
rahvamajandust.

Kuidas sai Sinust nõnda aktiivne kodanik?

Arvan, et natuke on see minu suguvõsa geenides. Oma roli mängib väärtusmaailm, kus avalik ja üldine 
huvi on tähtsam kui mu isiklikud hüved. Mida rohkem tegelen linnaruumi, kogukondlikkuse, ja demokraatia 
arendamisega, seda rohkem tööpõldu avaneb. Vahel tunnen juba, et olen sõltuvuses – kui ei saa midagi 
korrastada, parandada, käivitada või algatada, siis tunnen end kasutuna. Minu aare on mu perekond, kes 
toetab mu tegevusi, saab mu tegevuse tagamõtetest aru, arutleb kaasa. Ilma sellise toeta ei jaksaks ma nii 
aktiivne kodanik olla. 

Milline on Sinu üldhinnang kodanikuaktiivsusele Eestis?

Kodanikualgatusega on meil täitsa hästi. Seda võiks alati rohkem olla, kuid näen ju isegi, kuidas näiteks 
asumiseltsidel käib kõik lainetena: kord on kollektiivset jaksu ja indu, siis jälle väsitakse linnavalitsuse metal-
lustele prõmmimisest või keskendutakse päevatööle. Kodanikujulgusega on minu meelest kehvasti – kas 
ei teata oma õigusi või ei juleta nende eest seista. Näiteks hea elukeskkond, toimiv ühistransport ja üldse 
pikaajalistest eesmärkidest lähtuv linnaareng on avalikud teenused, mis peavad olema kodanikukesksked, 
tagasisidel arendatavad-parendatavad, pidevalt täiustuvad.

Meil on Eestis tohutult potentsiaali, et korraldada ühiskondlikku ja kohalikku elu koosloomeliselt, kogukon-
dlikult, vastavalt inimeste vajadustele ja soovidele – aga avalik sektor takistab praegu, mitte ei võimalda 
seda. Vaja on väga põhimõttelist muutust, et see kodanikualgatuslik ressurss kaotsi ei läheks. Koostöös ja 
usalduses peitub võti, need on tänapäeva ühiskonnas ellujäämistingimused. 

Mis on kõige suurem pidur, mis takistab Eestil kaasavaks kodanikuühiskonnaks arenemist?

See, et avalik sektor on ajale jalgu jäänud ja pidurdab meie vähese inimressursi tarmukat kasutamist ühiskon-
naelu korraldusse. Kujutage näiteks ette Tallinna linna, kus linnavalitsusel on tagaplaanil administreerija 
roll, n-ö haldusdirektor, kes hoolitseb tulevikkuarvestava linnaarengu suunamise eest ja selle eest, et kõigil 
elanikel oleksid võrdsed õigused ja ligipääs neile õigustele (st et puudustkannatajad või puudega inimesed 
ei oleks halvemas seisus kui teised). Võtame kas või säästva liikuvuse (mitte transpordikorralduse): selle-
ga tegelevad oma ala asjatundjad erinevatest ekspertorganisatsioonidest, vabaühendustest, ülikoolidest 
ja erasektorist. Linn on hoolitsenud selle eest, et kodanikelt tuleks pidevalt tagasisidet, selle põhjal kohen-
dataks nt liikuvusteenust, mis koosneb sõidujagamisest, trammidest-bussidest-rongidest, ratta-kiirteedest 
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ja rendiratastest, pargi-reisi süsteemist. Kõige aluseks on koosloomeliselt kokku lepitud põhimõte tänavast 
kui kihavast, kõiki kaasavast ja inimsõbralikust avalikust ruumist, millest lähtuvalt tehakse iga planeeringu-
otsus ja liikuvust puudutav otsus. Asumiseltsidel, eakate klubidel ja kellel tahes veel on õigus avaliku ruumi  
elavdamise üritusi ja algatusi korraldada, kui vaid järgitakse varasemalt kokkulepitud eetikareegleid. Teistes-
se valdkondadesse saab seda fantaasialendu edasi kanda. Oleks ju tore sellises linnas elada?

Miks on Sinu meelest oluline, et otsustajad teeksid kodanikega koostööd?

Selleks on vaja vastastikust usaldust ja arusaama, et koostööst sünnib parem lahendus kui ühe osapoole 
„sulest“. Kui mingi teema on juba nugadele läinud, on raske koostööõhkkonda saavutada. Seadus kehtes-
tab miinimumi, alati saab teha rohkem, kui on vaid tahet.

Mis on Sinu kõige positiivsemad kogemused aktiivse kodanikuna?

Ikka need algatused, mis on sütitanud ka teisi osalisi ja mis on võrreldes muude algatustega vähese vaevaga 
tulnud. Tallinna beetapromenaad on selle heaks näiteks.

Samas ka see, kui mu pojad järgivad ema eeskuju ja vahel teevad mulle isegi silmad ette: manitsevad 
kõnniteele parkivaid autosid või tõttavad appi lapsekäruga trammi sisenejale, koristavad rannas prahti, tere-
tavad inimesi tänaval.

Miks pälvis Reidi tee projekt Sinu tähelepanu?

Tallinna mereääre avalik ruum on mu viimaste aastate vabatahtlikus tegevuses kesksel kohal olnud. Ega 
väga paljud kesklinna mereääre avaliku kasutuse pärast muret tunne, või kui tunnevadki, siis ei tegutse 
selle nimel piisavalt nähtavalt. Sellepärast otsustasin paar aastat tagasi, et kuna kõigega, millega Tallinnas 
tahaks, ei jõua tegeleda, pühendan end rohkem mereäärega seotud arengutele. Teiselpool reisisadamat sai 
üks piinarikas saaga läbi – Kalaranna planeeringuvaidlus ja maaomaniku minu vastu suunatud kohtuasi –, 
mille tulemusel jääb mereäär rohkem avalikku kasutusse ja säilib kokkupuude veega, eks näis, mis kujul 
täpsemalt. Lisaks sai eelmisel suvel beetapromenaad valmis ehk Kalasadama kalaturust saab nüüd kuni 
Noblessneri linnakuni piki mereäärt kõndida. Kui käisin Reidi tee eskiisi avalikul arutelul, tõusis mul vererõhk 
kolmekordseks, kuna sain aru, et mitte midagi pole nende aastatega ikkagi paranenud, nui neljaks tahetakse 
linnale kuuluvast pargist eelmisest sajandist pärit maanteed läbi ehitada. See kriipis ikka väga mu tunnetust 
Tallinnast kui erilisest merelinnast, kus saab kesklinnas mere ääres aega veeta, roheluses olla, piki kallast 
jalutada. Ja kuna ajapikku kujunes välja Reidi tee asemele kaasaegseid alternatiive (nt ligipääsusid tagav 
kesklinlik tänav, mis ei lõhu parki) pakkuv ekspertide rühmitus, olingi selle järjekordse vabatahtliku otsaga 
pealaest jalatallani seotud. Aga need inimesed, kes on püüdnud linnavalitsusele aru pähe panna ning tal-
linlasi kavandatavast muudatusest teavitada – nad on lihtsalt fantastilised ja väga kirglikud oma erialal ja 
valdkonnas. See on selles mõttes olnud äärmiselt inspireeriv ja palju tagasi andnud, kuigi me kõik soovime, 
et see mõttetus saaks juba läbi ning me saaksime palju meeldivamate asjadega – noh kas või kaasaegsete 
avaliku ruumi lahendustega – tegeleda.

Milline on Sinu nägemus positiivsest lahendusest Reidi tee asjus?

Ma tean, et linna poolt ja paljude nende arvates, kes on veendunud, et järjekordne autotee lahendab liiklu-
summikuid, peaksid aktivistid alternatiivlahendusi pakkuma. Seda on erinevad eksperdid juba teinud, linn 
pole lihtsalt suvatsenud neid isegi kaaluda. Aga mul ongi raske mingit konkreetset lahendust välja pakkuda, 
kuna minu jaoks algab kõik linna pikaajalisest tulevikupildist, üldistest avaliku ruumi arendamise ja säästva 
liikuvuse tagamise põhimõtetest, koosloomelisest linna- ja elukeskkonna planeerimisest ja alles siis tuleb 
üks üksik teeprojekt, mis peaks olema sündinud kõiki eelnevaid arvestavalt. Praegu on need suuremad 
pusletükid täiesti puudu. Linn usaldab pimesi projekteerijat, kes pakub meelega autokeskse sajandi lahen-
dusi, et lisanduvate liiklusprobleemise kontekstis endale aina uusi tellimusi saada.... Linnaarengut peaks 
ikka suunama linnaelanike heaolu kasvatamine kooskõlas säästva arengu eesmärkidega, mitte ühe ettevõtte 
ärihuvid. Minu nägemuses peab ühe riigi pealinna avalikel teenistujatel olema selline arusaam ja pädevus 

ning teisalt kodanike nõudlikkus, et need olemas oleksid.

Millised on Sinu soovitused algajale aktivistile?

Proovi, uuri, tee uuesti, räägi teistega, ole julge ja enesekindel, mõtle ja tegutse süsteemselt!

Teele Pehki intervjuusid sarnastel teemadel on võimalik lugeda veelgi:

SIRP: „Heast linnast ei pea nädalavahetuseks maale sõitma“

Hea Kodanik: „Minu valikud mõjutavad mu heaolu“

EPL: „Tallinnas toimub juba omajagu head, kuid neid arenguid nullivad sellised erahuvisid teenivad projektid 
nagu Reidi tee ja Haabersti ringi laiendamine“

Vikerraadio persoonisaade Kajalood: „Rahulolematus on edasiviiv jõud!“

Värske aju: „Eesti 100: Teele Pehk aktiivsetest kogukondadest ja kogukonnauuringust“

DD Akadeemia: „Ametivistid ehk aktivistidest ametnikud hirmuvalitsemist murdmas“
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linnAtänAvAle 
peAb ärA 
MAHtUMA nii 
jAlAkäijA, 
rAttUr, üHiS-
trAnSport 
kUi AUto
MaRi JÜssi: 

Mari Jüssi on Stockholmi keskkonnainstituudi (SEI) 
Tallinna keskuse vanemekspert eelkõige transpordi ja  
liikuvuse vallas. Ta on aastaid kuulunud ka ERL juha-
tusse ning transpordi töörühma koordinaator. Muu 
hulgas on ta töötanud välja Tallinna rattastrateegia 
aastateks 2018-2027.

Kuidas suhtud Tallinna liikluskorraldusse üldiselt?

Linnal on vastuoluline poliitika – tänavatele toodi uued ja mugavamad trammid, teedele maaliti bussirajad, 
tahetakse, et inimesed käiksid rohkem jalgsi ja sõidaksid rattaga. Samas, kui mängu tuleb suurem raha, 
siis need investeeringud lähevad maantee mõõtu autokesksetesse projektidesse. Need nägemused ei lähe 
kokku: ühe käega antakse, teise käega võetakse. Need on teineteist tühistavad politikad.

Mida saaks linnaliikluse parandamiseks teha?

TTÜ ja Maanteeameti uuringud on näidanud, et väikeste vahemaade tõttu on kesklinnas piirkiiruse lange-
tamisel 30 km/h-ni on ajakulu pea olematu, samas aitab see oluliselt kaasa parema liikluskeskkonna kujun-
damisse. Sageli on ka asumisisesed teed ülereguleeritud ning on tekitatud läbivad peateed. Samaliigiliste 
ristmike.kasutamisel ning parema käe reegli rakendumisel võimendub jagatud liiklusruumi põhimõte, kus 
teinetesega rohkem arvestatakse ning mille tagajärjel muutub liiklus rahulikumaks ja turvalisemaks.

Mistõttu pälvis Reidi tee projekti Sinu tähelepanu?

Ega ma pole olnud otseselt sadamaala ja mereääre arenemise vastu, kuid vaadates otsa praegustele pla-
neeritud mahtudele, vastavad need pigem totaalselt autostunud linnale. Fakt, et Narva mnt koridor ja Reidi 
tee kokku suurendaks poole võrra linna sisenevate sõidukite arvu, pole absoluutselt kooskõlas säästva 
transpordi visiooniga ja parimal juhul tõstab ummikut ühest kohast teise, ummistades südalinna veelgi. Sisu-
liselt tekib mere äärde äärelinnalik transpordiarter, millel pole kesklinna asja. Mind motiveerib tegutsema just 
tervikpildi nägemine, sealhulgas ka pargiala säilitamine.

Miks pole Reidi tee puhul tegu hea linnaplaneerimisega?

Mereäärt võiks arendada selliselt, et sinna tekiks mitmeotstarbeline linnaruum ning muu seas võiks ehitada 
ka munitsipaalpindu. See toob piirkonda mitmekesisust ja aktiivsust. Hetkel näitab piirkonna planeeringu 

läbimõtlematust ka see, et Reidi teele pole valmimisel planeeritud ühistranspordiliine. Bussitaskud on küll 
projektis ette nähtud, kuid öeldakse, et vaatame hiljem kas ja kuhu inimesed liikuma hakkavad. Nii nagu 
saab teha mudeleid autokasutuse osas, saab mudeldada ka seda, milline liin oleks sinna kõige sobivam. 
Sellised otsused peavad käima planeeringuga kooskõlas.

Tean, et liigud linnas palju rattaga. Kuidas näed ratturina Tallinna linnapildi murekohti?

Senine rattateede ehitus Tallinnas on olnud nö pühapäevakasutust soodustav. Mõned ehitatud rattateedest 
on väga uhked ning õhtuti ja nädalavahetusel vilkas kasutuses. Taoline tervisevõrk on teistsuguse suu-
nitlusega võrreldes igapäevaste rattasõitudega. Hetkel lõpevad need teed seal, kus linn tegelikult algab 
ning kesklinna rattarajad näivad pigem ajutiste lahendustena kui tervikliku võrguna. Vaevu rattalaiused ribad 
sõidutee servas, kus sõidetakse 50-60 km/h on küll teinud elu mugavamaks neile, kes on harjunud rat-
taga liiklema, kuid uusi kasutajaid nendega juurde ei meelita. Tänavakeskkonda võiks luua sellisena, et nii 
jalakäijad, ratturid kui autojuhid mahuvad sinna üheskoos ära ja tunnevad ennast turvaliselt ja mugavalt. 
See mõõdupuu võiks olla selline, et vastselt ratturi juhiloa omandanud teismelised ennast liikluskeskkonnas 
mugavalt tunneksid ilma vanematele muret valmistamata. Kesklinnast lähtuv põhivõrgu arendamine on ka 
rattastrateegia järgi prioriteetne.

Ratta kasutamisel on oluline linna kompaktsus. Öeldakse, et 6 km on mõtteline piir, millest kaugemalt sõitjate 
jaoks pole ratas enam eelistatum liiklusvahend. Keegi ei hakka sundima Viimsi elanikke Pääskülla rattaga 
sõitma, eelkõige on fookus just lühemate autosõitude asendamisel. Kui tuua paralleel lähiriikidest, siis näi-
teks Helsingis on rattaga sooritatud regulaarsõitude maht umbes 10%, mis on omakorda umbes 10 korda 
rohkem kui Tallinnas. See annab vihjeid selle kohta, et ratta kasutamine siinmail ei jää ka pelgalt kliima taha.

Kuidas kommunikeerida Reidi tee vastuolulisust ehituse toetajatele, kes loodavad pikisilmi liikluso-
lukorra paranemist?

Hetkel probleemiks olevat piritasuunalist liikluskoormust saab mõjutada mitut moodi. On võimalus „Pargi 
ja reisi“ kasutamist edendada, liinile tuua ekspressbusse, piirkonnas pakkuda rohkem kohalikke teenuseid 
sundliikumise vähendamiseks jpm. Näiteks on hetkel puudus kvaliteetsetest haridusasutustest Viimsi ja Pi-
rita piirkonnas. Selge on see, et uus tee ei vähenda autoliiklust kesklinna suunas, vaid ummistab kesklinna 
veelgi. See nullib pikas perspektiivis uue teekoridoriga loodetud ajavõidu. Ka Ülemiste liiklussõlme ehitami-
ne näitas, et see tõstis ummikud lihtsalt ühest kohast teise, sest tipptundidel on Tammsaare ja Järvevana 
teed praegu umbes, kuigi varem oli ummik rohkem Lennujaama pool.

Milline on Sinu nägemus positiivsest lahendusest Reidi tee asjus?

Kõige positiivsem lahendus oleks kogu sadamaala planeeringud ümber vaadata. Sinna on buumiaastatel 
planeeritud tohutuid kaubanduskeskuseid ja hooneid, milles on parkimiskohtade arv ebaproportsionaalselt 
kõrge arvestades seda, et meie soov on autostumist vähendada. Seda piirkonda arendatakse kui linna ser-
va, kuigi tegelikult peaks piirkond olema kesklinlik koos hubaste ja liiklejasõbralike linnatänavatega. Samas 
vajab Reidi tee projekti alla jääv piirkond arenedes ühendust linnaga, seega kesklinliku tänava rajamine mere 
äärt ja Kadrioru parki säästva lahendusena oleks mingil moel mõistlik. Toonitan, et mitte praegustes autostu-
misele kaasa aitavates mahtudes.

Loe ka teisi Mari Jüssi intervjuusid sarnasel teemal:

Õhtuleht: „Autostumise teelt on võimalik ära keerata“

EPL: „Kas jalakäija aeg maksab vähem?“

ERR Novaator: „Poliitiline tahe mängib linnaruumi kujundamisel keskset rolli“

Tallinna rattastrateegiaga saab pikemalt tutvuda Tallinna linna kodulehel.
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http://www.ohtuleht.ee/731907/mari-jussi-autostumise-teelt-on-voimalik-ara-keerata
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/mari-jussi-kas-jalakaija-aeg-maksab-vahem?id=65991296
http://novaator.err.ee/259015/mari-jussi-poliitiline-tahe-mangib-linnaruumi-kujundamisel-keskset-rolli
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-Rattastrateegia-2018-2027


koHtUvAidlUSe Senine kUlG 
ninG HooAndjA kAMpAAniA
MihKEL aNNus

2017. aasta aprillikuu lõpus teatati Reidi tee II etapile ehitusloa väljastamisest. II etapp hõlmab enda alla 
teekoridori Pikksilma tänavast Russalka monumendini ning sellesse vahemikku jääb ka mere täitmisele minev 
osa. Just mere täitmise maht (projekti järgi ca 23000 m3) ning selle selge ületamine olulise keskkonnamõju 
piirmäära (10000 m3) mõistes andis kohtuvaidluseks tõuke. Seaduses on sätestatud, et mere täitmisel üle 
nimetatud piirmäära on keskkonnamõjude hindamine (KMH) kohustuslik. Nõuetekohast KMH-d aga vormi-
statud ei ole.

22. mail esitas seepeale MTÜ Eesti Roheline Liikumine Tallinna halduskohtule kaebuse tee II etapi ehitusloa 
tühistamiseks ning päev hiljem, 23. mail otsustas kohus kaebuse menetlusse võtta, kuna nägi vaidluses 
perspektiivi. 31. mail teatas halduskohus oma otsusest kohaldada esmane õiguskaitse ning peatada Reidi 
tee II etapi ehitusluba. Õiguskaitse on vajalik selleks, et kohtuvaidluse taustal ei toimuks ehitustegevust ning 
ei tekitataks tagasipööramatut kahju.

15. juunil esitas Tallinna linn määruskaebuse esialgse õiguskaitse tühistamiseks. See aga Tallinna rin-
gkonnakohtus läbi ei läinud ning 7. juuli otsusega jäi esialgse õiguskaitse andmise otsus ka ringkonnakohtus 
jõusse. Nii sai selgeks, et enne lõplikku kohtuotsust ehitustegevust vaidluse taustal toimuda ei saa. Kohus 
on vihjanud, et otsust küsimuses on oodata sügisel. 

Kuna vabaühendusena puudub meil ka oluline rahaline ressurss otsustasime justnimelt peamiselt kohtu-
vaidluse kulude katmiseks algatada Hooandja.ee veebikeskkonnas ühisrahastuskampaania. On selge, et 
võtsime sellega organisatsioonile olulise kohustuse, kuid tunneme ka kodanike ees vastutust (linna)kesk-
konna heaolu eest seista. Oleme tõesti südamest tänulikud kõigile neile, kes on meid sel teekonnal juba 
aidanud ning õla alla pannud! 

Kõikide kohtuvaidlust puudutavate materjalidega on võimalik tutvuda reiditee.ee kodulehel.
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vAlik reidi teeGA SeotUd 
MeediAkAjAStUSeSt

Reidi tee videos

9. mai 2017 Juhan Tepparti (EKA tudeng) lõputöö osana valminud dokumentaalfilm „The conflict surroun-
ding the Reidi Road project“

23. mai 2017 Kristi Grišakov räägib Terevisioonis Reidi tee probleemidest

31. mai 2017 AK: „Kohus peatas Reidi tee ehitusloa“

Reidi tee raadios

23. mai 2017 Vikerraadio intervjuu, stuudios Helen Sooväli-Sepping ja Mihkel Annus.

26. mai 2017 Kuku raadio intervjuu, telefonil Mihkel Annus

16. juuni 2017 Kuku raadio saade Jukuraadio, stuudios Helen Sooväli-Sepping ja Yoko Alender

Reidi tee veebis

13. juuni 2017 ERR: „Intervjuu: keskkonnaministri sõnul vajab Reidi tee paremat lahendust“

14. juuni 2017 ÕL: „Reidi tee viib minevikku“

18. juuni 2017 ERR: „Samost ja Luik: Tallinna liiklust koormavad veokid saaks viia Muugale“

27. juuni 2017 ERR: „Tallink ja Tallinna sadam peavad raskeveokite ümbersuunamist Muugale võimalikuks“

2. juuli 2017 EPL: „Anna Karolini kolumn: Tallinna katsed saada rohelise pealinna tiitlit on naeruväärsed, 
sest keskkonnasõbralikkusest ja innovatsioonist on asi kaugel“

6. juuli 2017 TV3 Uudised: „Uuring: Pirita suunast lähtuvad ummikud kaotaks üks bussiliin“

7. juuli 2017 ERR: „Reidi tee ehitusloa peatamine jäi ka ringkonnakohtus jõusse“
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http://reiditee.ee/materjalid/
https://www.youtube.com/watch?v=MwoLDJ0zEpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MwoLDJ0zEpg&feature=youtu.be
http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/8f8cb6f2-16ae-4f43-91e2-82733bff7e55/mis-saab-reidi-teest
http://www.err.ee/599344/kohus-peatas-reidi-tee-ehitusloa
http://vikerraadio.err.ee/v/uudispluss/loigud/3cb4310c-1f9d-464a-9451-efe14aa296db/uudis-helen-soovali-sepping-ja-mihkel-annus-keskkonnakaitsjad-proovivad-peatada-reidi-tee-ehitust
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-mihkel-annus-reidi-tee-ehitusluba-vallo-kelmsaar/
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/jukuraadio-2017-06-16/
http://www.err.ee/601780/intervjuu-keskkonnaministri-sonul-vajab-reidi-tee-paremat-lahendust
http://www.ohtuleht.ee/811116/juhtkiri-reidi-tee-viib-minevikku
http://www.err.ee/602788/samost-ja-luik-tallinna-liiklust-koormavad-veokid-saaks-viia-muugale
http://www.err.ee/604330/tallink-ja-tallinna-sadam-peavad-raskeveokite-umbersuunamist-muugale-voimalikuks
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anna-karolini-kolumn-tallinna-katsed-saada-rohelise-pealinna-tiitlit-on-naeruvaarsed-sest-keskkonnasobralikkusest-ja-innovatsioonist-on-asi-kaugel?id=78738898
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anna-karolini-kolumn-tallinna-katsed-saada-rohelise-pealinna-tiitlit-on-naeruvaarsed-sest-keskkonnasobralikkusest-ja-innovatsioonist-on-asi-kaugel?id=78738898
https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2017/07/06/uuring-pirita-suunast-lahtuvad-ummikud-kaotaks-uks-bussiliin
http://www.err.ee/606247/reidi-tee-ehitusloa-peatamine-jai-ka-ringkonnakohtus-jousse
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Kujundaja: Neeme Möll

•	ALISSA	RUSSAK
•	ALVAR	LUMBERG
•	ANDREI	RUSSAK
•	ANDRES	ALTMETS
•	ANDRES	LAINOJA
•	ANDRES	UUSALU
•	ANNELI	ALEKAND
•	ANNELI	VEISSON
•	ANU	GRABBI
•	DARJA	ROVBA
•	EDNA	VAHTER
•	EDVIN	TEEKIVI
•	ELAR	NELLIS
•	ELO	KIIVET
•	EPP	VOLKOV
•	ERIK	VEST
•	ERKI	JAANSON
•	EVA-MARIA	SUMERA
•	GRETE	ARRO
•	GUNNAR	FAITH-ELL
•	HANNU	PLOOMPUU
•	HEIDI	URB
•	HELGOR	MARKOV
•	INDREK	IBRUS
•	INDREK	KASELA
•	INGMAR	VALI
•	INGRID	AASOJA-	

ZVEREV
•	IVO	HEINMAA
•	JAAP	ORA
•	JEKATERINA	KOORT
•	JUHO	KALBERG
•	JUTA	PIIRLAID
•	KADRI	LIGI
•	KADRI	T?NNISSON
•	KAIA-KAIRE	HUNT
•	KAIDO	IRVAL
•	KAISA	LINDSTRÖM
•	KALLE	KOMISSAROV
•	KALLE	TOMINGAS
•	KAREN	ROOT
•	KARIN	MAROSOV
•	KARLI	LAMBOT

•	KASUTAJA	“MSJOO”
•	KATI	LOO
•	KATRE	KASMEL
•	KATRIN	ENNO
•	KATRIN	KULL
•	KATRIN	LAUR
•	KATRIN	STOOR
•	KETLIN	RUUKEL-	

IKKONEN
•	KRISTEL	RAESAAR
•	KRISTI	GRIŠAKOV
•	KRISTIINA	PRAKS
•	KRISTINA	KUZNETSOVA-

BOGDANOVITSH
•	KRISTINA	MÕIS
•	KRISTJAN	LUHA
•	KRISTJAN	MÄNDMAA
•	KRISTO	KALVISTU
•	KSENIA	HAUD
•	KULNO	KESKULA
•	KÄDI-KRISTLIN	MIGGUR
•	KÜLLIKI	KÜBARSEPP
•	LIINA	LUST
•	LIINA	SUMBERG
•	LIIS	JEMMER
•	LIIS	NEEDRIT
•	LIIVI	HAAMER
•	MAARJA	SIINER
•	MAI	STERN
•	MAREK	RANNALA
•	MAREK	TAMM
•	MARI	HUNT
•	MARI	KALBERG
•	MARIA	HELEN	KÄND
•	MARIKA	MAIDLA
•	MARIS	KASKMANN
•	MARJA-TIINA	LALL
•	MARKO	KAASIK
•	MART	KULLAMAA
•	MARVE	LILLELEHT
•	MATTIAS	LUHA
•	MERLE		

KARRO-KALBERG

•	MERVI	SEPP
•	MIHKEL	ANNUS
•	MIHKEL	KANGUR
•	MIHKEL	VISNAPUU
•	MIRJE	MÄNDLA
•	MONIKA	LOVE
•	MONIKA	TOMINGAS
•	OLAVI	LAURIMAA
•	OLAVI	PAIDE
•	OLEV	TINN
•	OÜ	METRO	HOLDING
•	OÜ	VILE	&	KELL
•	PIRET	ANNUS
•	PIRET	DAHL
•	PÄRTEL	KESKKÜLA
•	PÄRTEL-PEETER	PERE
•	RAIVO	KOTOV
•	RAIVO	STERN
•	RASMUS	RASK
•	ROBERT	LINNA
•	RUTA	N?MMELA
•	SANDER	AAS
•	SIGRID	SOLNIK
•	SIIM	AINSAAR
•	SIIM	PORILA
•	SIIM	SUTT
•	SIIRI	TIIVITS-	

PUTTONEN
•	SILVER	STERNFELDT
•	SULEV	EESMAA
•	T?NIS	VASSAR
•	TAIVO	LINTS
•	TANEL	PEETS
•	TANEL	RANNALA
•	TARMO	TREIMANN
•	TERJE	UGANDI
•	TIIA	REINAS
•	TOOMAS	PRÜKK
•	URMO	KÜBAR
•	VELLO	ARUMÄE
•	VILLEM	ARUOJA
•	VLADIMIR	RÜNTÜ
•	ÜLA	KOPPEL	

TÄNAME KÕIKI HOOANDJAID! Nagu lubatud, tõstame Hooandja kampaaniat toetanud inimesed ka väärikalt esile! Lähtuvalt kam-
paania ülesehitusest oli kõigil hoogu andnutel võimalik valida meelepärane toetussumma ning vastav kingitus või meene. Toetajaid 
oli palju rohkem, kuid nende heade inimeste nimed, kelle toetus oli 25€ või rohkem ning kes andsid nõusoleku oma nime avaldami-
seks, toome lähtuvalt lubadusest Reidi tee eriväljaandes tähestikulises järjekorras esile. Aitäh kõigile!

Kingituse saajatega võtame ühendust ja lepime kokku kättetoimetamise viisi. Esimene võimalus selleks on 11-12 augustil Paides 
Arvamusfestivali Energiapöörde alal, kus ERL koos teiste organisatsioonidega arutleb nii Põxiti, keskkonnapoliitika, loodushoiu, 
majanduse kui ka kogukondadega seotud teemadel.


