
               
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
Nõmme Tee Selts on 20 aastat vana 

 
     1999. aasta 17. märtsil asutatud ja 9. aprillil notariaalselt kinnitatud 
vabatahtlike nõmmelaste ühendus on pühendunud Nõmme keskkonna ja 
nõmmeliku elulaadi kaitsmisele. Seltsi sündi kiirendas Vana–Mustamäe 
tänava elanike hirm, et paralleelselt nende tänavaga otse Mustamäe kaldale 
ehitatatakse autotee. Elanikud tulid sõna otseses mõttes tänavale, kogusid 
vastuallkirju ja protestisid toonase Nõmme Linnaosa Valitsuse 
demagoogiliste juttude vastu niinimetatud rahvakoosolekutel. See oli 1998. 
aasta suvel-sügisel. Aasta lõpul tuli kokku Nõmme Algatusrühm – Nõmme 

Tee Seltsi eelkäija.  
     Seltsi astusid need nõmmelased, kes valutasid südant Nõmmele iseloomu-
liku männimetsa hävimise pärast ja Nõmmel väljakujunenud arhitektuuri ja 
elukeskkonna muutmise pärast. Seltsi liikmete hulgas on olnud 
tehnikateadlasi, õppejõude, insenere, ajakirjanikke, ajaloolasi, kunstnikke, 
loodusteadlasi, keemikuid ja teiste alade esindajaid. Seltsi liikmeskond on 
aastate lõikes olnud keskmiselt ligi 30 inimest. 
     Selts alustas teravast olukorrast hoolimata mitte vastandudes, vaid 
autotee ehitamise kohta infot kogudes, olles linnavõimudele abiks ja 
selgitades, et selle tee ehitamine ei hajuta liiklust, vaid toob hoopis 
pöördumatu looduskahjustuse ühel Tallinna ilusaimal nõmmemaastikul. Juba 
siis oli ette näha, et tee ehitamise tulemusena tekib uus liiklusummik Vääna 
tänava ja Pärnu maantee ristmikul. 

     Avastasime, et juba koostati meelevaldseid planeeringuid, mis õigusta-
nuks tee ehitamist. Nõmme Tee Seltsi suhtusid ametnikud ja planeerijad 
vaenulikult, kuigi selts tegutses vaid Nõmme looduse kaitsmise nimel. Seda 
oli valus kogeda. Männimetsa kaitsmine näis lootusetuna. Kuid konsul-
teerides asjatundjatega tulime mõttele algatada Nõmme-Mutsamäe männi-
metsa maastikukaitseala kehtestamine. Selle mõttega tuli kaasa ka Nõmme 
Halduskogu. Maastikukaitseala projekteerimiseks eraldas Kesk- ja 
Ida-Euroopa Keskkonnakeskus sihtotstarbelise 1000 eurot. Oli 1999. aasta 
lõpp.  
    Järgmisel aastal keskendus selts maastikukaitseala piiride määramisele, 
kaitse-eeskirjade koostamisele, maaomanikega läbirääkimistele ja 
arvamusküsitlusele, selgitamaks välja nõmmelaste seisukoht. Projekti 

korrigeeriti ja aasta lõpul andis Selts Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 
moodustamise alusdokumendid Nõmme Linnaosa Valitsusele, sealt edasi 
algas maastikukaitseala moodustamise riiklik protseduur, mis kestis ligi neli 
aastat. Vabariigi Valitsuse määrusega 30.aprillist 2004 kehtestati Nõmme ja 
Mustamäe metsades kaitsereziim ja piirid. 
     Pole kahtlust, et Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala moodustamine on 
Nõmme Tee Seltsi kaalukaim töö ja ühtlasi ka esimene kodanikuühenduste 
võit ametkondade elu- ja looduskeskkonda kahjustavate kavatsuste üle. 
    Aastate jooksul on Seltsi eesmärk olnud nõmmelastele tutvustada, mis 
Nõmmel toimub. Nii on pea igal aastal oma teadmisi ja kogemusi tutvustatud 
avalikel seminaridel näiteks planeeringute ja muinsuskaitse  valdkonnas ning 
loodushoius. 
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