ÜLESKUTSE VALIJATELE JA POLIITIKUTELE

HARKU METS KAITSE ALLA !
Nõmme ja Harku seltsid kutsuvad Harku valla, Tallinna linna ja Nõmme linnaosa valijaid ning
poliitikuid üles võtma kaitse alla HARKU METS.
Harku mets on kunagise Harku mõisa maadele jääva suurema looduskompleksi osa. Siia on tänapäeval
rajatud RMK matkarada ning mitmeid valgustatud jalgteid. Ala kaguserval paikneb mälestuskivi kunagisele
Tallinna metsamajandi direktorile Ants Paluvitsale, kes on selle piirkonna metsad rajanud.
Koosluse iseloomult võib metsa jaotada üldjoontes kolmeks piirkonnaks: kuivendatud, aga taastuvate
rabamännikutega põhjaosa; luiteline kuivade palu- ja nõmmemännikutega kirde ja keskosa ning mitmekesiste elupaikadega lõunaosa. Metsas on ohustatud rabakooslusi ja tundlikke luitemännikuid, samuti jääb
ala lõunaossa huvitavaid segapuistu laike, kus domineerivad Euroopa nulg ja Siberi lehis. Harku mägede ja
rabametsa piirkonnas on esindatud tervelt 20 metsatüüpi 27-st Eestis esinevast metsatüübist.
Ja kõike seda ainult paari kilomeetri kaugusel Mustamäe ja Õismäe tiheda asustusega kivilinnadest.
Samas on Harku metsa spordi- ja loodusradade piirkond olnud lühinägelike linnaplaneerijate meeliskohaks
liiklusmagistraalide planeerimisel 1998. aastast alates. Välja mõeldi nimi “Pääsküla möödasõidutee”,
kuigi kohe algusest peale tekitas selle tee mõtte sidumine Pääskülaga suuri probleeme – Pääsküla enda
elanike liikluse jaoks seda vaja ei ole, tegemist on transiitliiklusega.
Aastatel 2005-2007 kulutati ligi 2 miljonit eurot EL raha uuringuteks, mille tulemusel valminud eksperthinnang klassifitseeris Harku metsa liiga väärtuslikuks alaks, et seda võiks rikkuda liiklusmagistraalidega.
Kuid juba 2008. aastal jätkusid tööd selle olulise terviseradade piirkonna suhtes absurdse Tabasalu-Juuliku
möödasõidutee projekti nime all. Ka praegu Nõmme üldplaneeringu tööversioonis on arvestatud Pääsküla
möödasõiduteega.
Nõmme kodanikud on Harku metsa kaitseks kirjutanud kümneid pöördumisi. Kohalikes omavalitsustes
ja ametkondades on seda küsimust ka arutatud:
- Nõmme Halduskogu on selles küsimuses vastu võtnud mitmeid otsuseid;
- Keskkonnaministeerium oma 26.mai 2005 kirjas toetas Harku metsa kaitse alla võtmist;
- Harku vallavalitsuse 27. jaanuari 2009 istungi (kus käsitleti kaitse alla võtmist) protokollis on kaks
põhimõttelist valeväidet:
esiteks väidetakse, et Harku mets ei olevat ehitustegevusest ohustatud.
teiseks väidetakse, et pärast maastikukaitseala moodustamist ei ole enam võimalik hooldada olemasolevaid liikumisradasid ega rajada uusi.
Tegelikult on mitmetes asjaomastes planeeringutes korduvalt kavandatud suuremahulisi teedeehitusi,
mis on seni teostamata jäänud vaid tänu nõmmekate aktiivsele vastuseisule.
Ohud, mida põhjustavad jätkuvad laienemise plaanid kinnisvaraarenduse poolt ja pidevalt ilmnevad
segadused planeeringutes pärast iga järjekordset omavalitsuste valimist, võiks ära lõpetada Harku
rabametsa piirkonnale riikliku maastikukaitseala staatuse omistamine. Teine võimalus on moodustada
kaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil.
Nõmme Tee Selts viis Nõmmel 2012. aasta lõpus läbi küsitluse, milles muuhulgas sooviti nõmmekate
arvamust Harku metsa kaitse alla võtmise kohta. Laiali jagati üle Nõmme 500 küsitlus- ja vastuslehte, millest
vastusega tagastati 118. Küsimusele, kas Harku rabamets peaks olema riiklik maastikukaitseala, vastas
jaatavalt 108 inimest ehk 93,1% vastajatest. Vastu oli ainult 6 inimest ehk 5,2%, ja oma seisukohta ei
osanud öelda 2 inimest ehk 1,7% vastajatest.
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Materjale Harku metsa kohta leiate NTS kodulehelt aadressil http://www.nommeteeselts.ee/
alajaotuse Keskkonnakaitse alt.

