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KÜSITLUSLEHT                    27. aprill 2011 

 

 
Harku metsa piirkonda on püütud kavandada vähepõhjendatud liiklusmagistraali alates aastast 1998. 

Selle jaoks mõeldi välja ka nimi - “Pääsküla möödasõidutee”, kuigi algusest peale tekitas tee sidumine 
Pääskülaga suuri probleeme, sest tegemist on ülekaalukalt Pääskülaga üldsegi mitte seotud transiit-
liikluse jaoks mõeldud teega.  

Sellest ajast on Nõmme kodanikud Harku metsa ning seal kulgevate tervise- ja loodusradade 
kaitseks kirjutanud mitmetele ametkondadele hulga pöördumisi. Viis ametis olnud Nõmme 
Halduskogu koosseisu on selles küsimuses vastu võtnud kümneid otsuseid. 

Aastatel 2005-2007 valminud eksperthinnang klassifitseeris Harku metsa liiga väärtuslikuks, et 
seda rikkuda liiklusmagistraalidega ja soovitas Tallinna lõunapoolseks väljapääsuteeks kasutada 
Haabersti-Harku-Laagri trassi (vt skeemi). Ka selleaegne keskkonnaminister Vilju Reiljan toetas 
Nõmme Tee Seltsi ja MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn algatust teha Harku metsast riiklik 
maastikukaitseala (Nõmme-Mustamäe maastkukaitseala jätk). 

Kuid juba 2008. a. jätkusid Tallinna Linnavalitsuse ja K-projekti rünnakud selle olulise tervise-
radade piirkonna suhtes absurdse “Tabasalu-Juuliku möödasõidutee” projekti nime all.  
Nõmme üldplaneeringu tööprojektis on Kadaka-Tähetorni-Tihniku tänavaristmiku piirkonda kavas aga 
tekitada suur liiklussõlm, mis lõikab läbi terviserajad Glehni pargist Harku metsa. Samuti on selles 
üldplaneeringus kavandatud Harku metsa ja Veskimöldre asumi vahele teetrassid, mis lõikaksid läbi 
sealsete elanike juurdepääsu Harku metsa rekreatsioonialale (kehtestatud Eesti Olümpiakomitee ja 
partnerite projektiga aastast 2002). 

 Liiklusprobleemidele lahenduste asemel on siin oodata suurt negatiivset mõju täiendava liikluse 
juurdemeelitamisega (otseühendus Paldiski mnt ja Pärnu mnt vahel läbi Harku metsa). See oleks 
maksumaksja raha raiskamine kümnemeetrisele turbakihile arusaamatute teede rajamisest ja samal 
ajal vajalike teetööde tegemata jätmisest Astangu-Harku-Laagri baastrassil. 

 

Selgitused skeemi juurde ja seoses järgnevate küsimustega.  

Teevariandid 1 ja 2 on kirjeldatud Nõmme linnaosa üldplaneeringu töövariandis, mis asub Tallinna 
Linnavalitsuse kodulehel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering (vt link Liiklus + Rohealad).  

Me oleme praegusele kirjale lisanud lihtsustatud kaardi (skeemi) nimetatud problemaatiliste 
teelõikudega.  

Eriti drastiliselt Glehni pargi ja Harku metsa spordiradade ühendust kahjustava superliiklussõlme 
lõigud oleme me nimetanud “K-kõõl”.  

Kaardile oleme lisanud ka juba 1998. a. Nõmme Halduskogu ja kodanikeorganisatsioonide poolt 
välja pakutud Astangu-Harku-Laagri baastrassi. 

Suurim oht on selles, et Tähetorni tänava, Tihniku tänava, Kalda tänava ja Kadaka puiestee 
ristumispiirkonda tekib Tallinna üks suurimaid liiklussõlmi, mis lõikab läbi senised 
spordirajad Glehni pargi ja Harku metsa vahel.  

Tähele tuleks panna ka seda, et pinnapealsest vaatlusest järelduv primaarne liiklusolude 
leevendus kutsuks kohe esile sekundaarse täiendava liikluse ligitõmbamise efekti ja paljud 
müra- ja saastekergendust lootnud elanikud satuksid hoopis kahelt poolt pihtide vahele. 

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harku metsa rekreatsiooniala teevariantide skeem  
 
 

Palume Teil läänepoolse Nõmme elanikuna arvesse võtta tasakaalustatult liiklust  
ja elukeskkonda mõjutavad aspektid ning vastata kahele küsimusele  

NB. Vastused palume märkida eraldi lisatud vastuselehele ruudukese sisse ristiga. 

 

1.  Kas kogu seda teedeehitust Harku metsa, Kalda tänava ja Tihniku tänava 
piirkonnas on üldse vaja? 
-  Ei, üldse ei ole vaja  
-  Ei, aga rajada võiks Astangu-Harku-Laagri ümbersõidutrassi   
-  Jah, ja valida võiks Kalda tänava teevariandi nr.

 
2  

-  Jah, ja valida võiks Harku metsa serva teevariandi nr.
 
1 

 

2.  Kas Harku metsa piirkonnas peaks edasiste teeprojektide lõpetamiseks ning puhke- ja 
spordiradade ja siinse loodusrikkuse kaitseks looma Riikliku Maastikukaitseala?  
(esindatud on 25 metsatüüpi Eesti 28-st põhilisest, 5 EL kriteeriumite mõttes väärtuslikku looduskooslust)  
-  Ei  
-  Jah  

 

Vastuselehele saate lisada omalt poolt ka kommentaare. 

Täname Teid !  
Nõmme Tee Selts, Nõmme Heakorra Selts 
 
 

Palun pange Teie poolt täidetud vastuseleht kaasasolevasse ümbrikusse ja postitage see 
2 päeva jooksul.  Aadress on ümbriku peal. 


