
               
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

  Nõmme Tee Selts   Kalender 2021   

2 

 NÕMME-MUSTAMÄE maastikukaitseala
 

Jannseni parkmets 
Oravamäe park 

Sanatooriumi parkmets 

   2016. aastal, valmistudes Eesti Vabariigi 100. Sünni-
päevaks tegi Nõmme Tee Selts Nõmme Linnaosa Valitsusele 
ettepaneku rajada Nõmmele 100 tamme park. Nõmme 
Linnaosa valitsus kiitis ettepaneku heaks. Nõmme Tee Seltsi 
mõte oli lihtne - igaüks istutab oma tamme või tammed, aga 
Linnaosa Valitsus pakkus välja võimaluse istutada 3-5 
aastased puud asendusistutuse raha eest. Istutamist alustati  
2016 aasta aprillis, sajas, päris juubelitamm 2018. aasta 
aprilli viimasel päeval. Rahva annetuste eest rajas Nõmme 
Tee Selts  Hiiu 100 tamme parki Eesti juubeliks monumendi. 
Kõik Hiiu 100 tamme  sirguvad jõudsalt ja on muutnud varem 
kõleda Hiiu jaama ümbruse kodusemaks. 

    Rikka kujutlusvõimega mõisahärra Nikolai von Glehni 
rajatud park ja loss on muinsuskaitse all. Pargil on 
kahekordne kaitse, kuna see on osa Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitsealast. Pargis on säilinud Glehni loss, 
palmiaed, kus Glehn üritas kasvatada lõunamaade taimi, 
krokodill, vaatetorn ja Glehni Kalevipoja  jäänused, mille 

kõrval Mati Karmini uus monumentaalne Kalevipoeg. Täiesti 
vastutustundetult rikuti aastal 2014 Tallinna Tehnikaülikooli 
algatatud renoveerimise käigus mälestis: lossi-esine terrass 
ja rõdud. Tööd tehti ilma muinsuskaitse järelevalveta ja ei 
jälgitud restauree-rimisprojekti. Nüüd on jäädavalt kadunud 
terrass, mille saanuks üsna lihtsalt korda teha. Terrassiga 
seoses on rahval mäletada toredaid lugusid von Glehnist. 

    Nõmme kõige uuem park on kolmnurkne põlis-puudega ala 
Vana-Mustamäe ja Torni tänava vahel. Sealsed elanikud 
algatasid ala korrastamise ja tellisid sinna toreda musta 
rauast kuke. Juba kutsub rahvas seda metsatukka Musta 
kuke pargiks. 

    Nõmme kõige uhkem männik algab Rahumäel, kulgeb 

kunagise merekalda peal ja selle all Kadaka puiesteeni. 
Selline mets linnas on uhkuseasi, millist vaevalt mõni teine 
suur linn omaks saab pidada. Kahetsusväärne on mälestus 
1990ndate lõpust, kui Vana-Mustamäe tänava elanikud  said 
teada, et kaldapealsele plaanitakse suurt autoteed. Inimesed 
koondusid, 1999.aastal tekkis Nõmme Tee Selts, kes selgitas 
välja, et uus tee tooks liiklusesse kaose ja, et vaid Nõmmele 
iseloomuliku männiku seadustamine  maastikukaitsealana 
hoiaks tee ehituse ära.  2004. aasta aprillis kehtestati 
Nõmme-Mustamäe riiklik maastikukaitseala. Paraku on siingi 
selgelt rikutud kaitseala sisu ja mõtet, põhjendamatult 
laiendades  sportimisvõimalusi suusahüppe torni juures nii, 
et kahjustatud on maastikukaitseala kõige väärtuslikum 
kaldamets. Kaevatud on tohutu kraater kunstlume tarvis vee 
võtmiseks, andmata aru, et see vesi tõmmatakse ära 
männimetsa juurestikult. 
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