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Nõmme Tee Selts 
on Eesti kõige asjatundlikuma keskkonnaprobleemidele pühendunud ühenduse 
EKO asutajaliige, osalenud üleriigilistes keskkonnaaruteludes, seaduste ette-
valmistamisel ja vahetult keskkonnakaitse tegevustes, näiteks puhastanud 
Läänemaa rannaniite. Nõmme Tee Seltsi ettepanekul võeti kaitse alla suur osa 
Nõmme rohealasid – Sanatooriumi park, Männiku metsapark, Orava park, Õie park 
jmt. Seltsi kauane mure on saada Harku mets, Tallinna metsaliigiliselt erakordselt 
mitmekesine puhkeala, kaitse alla ja mitte planeerida sinna autoteed.  
     Seltsi tegevus on ulatunud Nõmmelt kaugemalegi, avalikustades probleeme 
Pandivere kaitsealal, Lahemaa Rahvuspargis, Pirita jõe ürgorus. Ka Tallinna 
linnavalitsuse taotlus saagida maha Firenze hartaga kaitstud Kaarli puiestee 
pärnad, pääsesid suuresti tänu NTSi tegevusele. Võitluses Sakala Keskuse eest 
osutus NTS koos 10000 tallinlasega kaotajaks. Selts on olnud ka Mustamäe 
kaldaaluste allikate, eriti Rõõmuallika ning Pääsküla jõe kalda kaitsel.  

   Palju on uuritud ja vaieldud Nõmme ehitusmääruse ja uue Nõmme üldplaneeringu 
(ÜP) koostajatega. Nõmme ÜPi koostamist alustati 2002. aastal, kuid see pole 
praegugi lõpuni kooskõlastatud. Ka mitut NTSi ettepanekut pole Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet arvesse võtnud ja üldplaneering on niinimetaud vaidluste 
voorus. Ilmselgelt on üldplaneeringu lahenduste, aga ka üldiselt planeeringute 
vastu laialdane ja tihti kallutatud huvi.  
   Pärandiaastal 2013 paigaldas NTS Kitsarööpa teele muinsuskaitse alust 
ajaloomälestist Peeter Suure Merekindlust tutvustavad teabetahvlid. Vanale Vääna 
raudteetammile rajatud kergliiklustee sai tabava ajaloole viitava nime Kitsarööpa tee 
nime just Nõmme Tee Seltsi ettepanekul.  
   2015. aasta suvel tabas seltsi ja küllap paljusid nõmmelasi õudne avastus. 
Tallinna Tehnikaülikoolile kuuluva Glehni pargi remont pidi toimuma 
maastikukujundustööna, säilitades ajaloolise ehitusmaterjali ning riikliku mälestise 

algse välimuse. Paraku lammutati Nikolai von Glehni rajatud iseloomulik müüritis ja 
veeti ära selle materjalid. Muinsuskaitse sekkus, kuid siiani pole mälestise rikutud 
osa taastatud.  
   Seltsi on väga tõsiselt pahandanud kettagolfi mängimine Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitsealal Mustamäe kalda all männimetsas. Kettagolf kahjustab 
männimetsa ning seepärast pöördus NTS Nõmme Linnaosa Valitsuse, Tallinna 
Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi poole, et mäng viia alale, kus see 
loodust ei kahjusta. Arusaamatutel põhjustel ei suutnud Nõmme LOV, Tallinna 
Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium kahe aasta jooksul männikule 
kahjulikult mõjuva kettagolfi mängimist lõpetada enne, kui alates käesoleva aasta 
märtsist.  
   Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks tegi NTS Nõmme Linnaosa 
Valitsusele ettepaneku rajada Hiiu jaama juurde 100 tamme park. Põhimõttel 

mahasaetud puu asemele uus, ostsid Linnaosavalitsus ja Tallinna Keskkonnaamet 
tammed. Maastikuarhitekt kujundas pargi istutusala. 98 tamme istutati kevadel 
2016. Järgmisel kevadel pandi kasvama 99. tamm ja Eesti juubeliaastal 100. tamm. 
24. veebruaril pidasime pargis talvise juubelipeo. Pargi nimeks sai HIIU 100 TAMME 
PARK. Nime on omaks võtnud kohalik rahvas ja juba kolm Nõmme 
linnaosavalitsust, sest see on lihtne ja täpne. Number 100 jääb altiseks rõhutama 
sündmust, mille puhul park rajati. Paraku ei ole Tallinna nimekomisjon nime ligi 
kolme aasta jooksul kinnitanud. Nimekomisjoni põhjendusi saab lugeda Nõmme 
Tee Seltsi kodulehelt.  
     Hiiu 100 tamme parki püstitasime monumendi EESTI VABARIIK 100. Monument 
on päriselt nõmmelaste oma, sest see on meie raha eest rajatud. 
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