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   1. TÄNASE ETTEKANDE MOTIVATSIOONIST 
 
MIKS ÜLDSE RÄÄKIDA? 

 Olukord on parem, juba teine halduskogu kaitseb nõmmekaid !? 

 “Isad” kadunud, jäänud ebateadlased ja spetsialistid, kes teavad paremini.  
 Nõmme keskne pööre halduskoguga 1999-2002 (Enn Kareda ja siinesineja) 

  Respublikaalne tagasilangus 2002-2005, edasi paranenud 2005-2009, 2009...  

 Nõmmekas võib suht. rahulikumalt tunda, jäänud on “spetsialistide” idee-fix'id 
ja üksikud bolshevistlikud hood Lasnamäe suunalt 

 

“ASFALDISÕBRAD” KATKESTASID ESIMESE ÜLDPLAANI 2002.a. 
 
UUS ÜLDPLAAN alates 2009: KUIGI DIALOOG NÕMME 
PROJEKTEERIJATEGA JUBA TSIVILISEERITUD, POLE LAHTI SAADUD 
MITMEST NÕMMELE KAHJULIKUST MÕTTESTAMBIST 
 ● Ikkagi ei vaadata mõistusega Tallinna kaardile ja soovitakse toppida   
    magistraale linna ja väärismetsa, kuigi on vaba põllumaa 
 ● Ikkagi ei saada aru “tõmbetorude” mehhanismist. 
 ● Ei räägita selgelt “müravaiba” ohust. 
 ● Kuna põhimõtted on sassis, on oht maksumaksja raha tohutule raiskamisele 
    ning jäävad tegemata vajalikud liiklusinvesteeringud mujal Tallinnas. 



2. TEADUSLIKUST JA NN. TEADUSLIKUST PLANEERIMISEST 
 

13 aastat tagasi 22.nov.1998 – kuulus NTS alguskoosolek Glehni Lossis 
Tund aega varem linnaosavalitsuse “õige” infotund Kultuurimajas 
 
Sügis 1998 – 777 allkirja 
Halduskogu ehmatab 2-ks nädalaks, aga sõidab üle. 
“Spetsialistid” taovad mitmetollise “uurimistööga” vastu lauda 
 
Märts 1999 – 3550 allkirja, kodanike eelnõu pretsedent 
Valimised 1999 – ehmatus - linnaosavanemal 200 häält Nõmme 20000 
valijalt (1%)   -   halduskogu muudab kõik otsused !!! 
 
 
Järgmisel lehel üks mõtlemisviisi näide 13 aastat tagasi: 



 



Kui minna liiklusplaneerimise juurde, siis sel ajal 1998-1999 oli käigus 
Inseneribüroo “Stratum” kuulus “modelleerimistöö”, millega taoti 
halduskogu koosolekul vastu lauda. 
 
Sisuliselt oli töö aga täielik insenerlik pettus! 
 
Modelleeriti konstantsete etteantud voogudega sisendites. Iga insener saab 
aru, mis vahe on elektriskeemi toitmisel ettepantud pinge ja etteantud 
vooluga. Viimasel juhtumil on ainuke järeldus: juhtmed teha jämedamad. 
 
Ehk liikluses - kui panna etteantud vooga 1000 autot tunnis tänav ükskõik 
millise Nõmme aia taha on ainuke järeldus – mitte midagi teha ei saa, tuleb 
aiad likvideerida ja asendada magistraalteega. 
 
Pettuse avastas numbrite võrdlemisega meie seltsi üks mootoritest, proua 
Helle Vilu (hariduselt hüdrogeoloog).  
 
 



Joonis, mis seletab nõmmekatele ettesöödetud tookordset petukaupa: 
 
 
 
 



Missugust ebateadust ja Nõmme vastast tegevust on siis pärast seda 
1998-1999 kriisi viljeletud? 
 
2002 – Nõmme-keskse üldplaani katkestamine (abilinnapea T. Ninnas, RE) 

Põhjus: Harku metsa asfalteerimine hakkas ebaõnnestuma  
   

2005-2007 – EL maksab 2 MEUR sadamate juurdepääsuteede projektile - selgub, et 
Tallinnasse peabki lõunast sisse tulema Laagri-Harku-Haabersti suunalt  
 

2008 – uus teemaplaneering “Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed”  
  Absurdikriteerium 2,2 km magistraalteid 1 km² kohta 
  EL sadamate juurdepääsuteede projekti ignoreerimine 
 

2008-2009 – Absurdi jätk “Tabasalu-Juuliku ühendustee” nime all 
Abiks tervemõistuslikele: Juuliku asub Saku lääneservas 

 

2009...  – Uues üldplaanis endiselt “spetsialistide” idee-fixid 
   Projekteeritakse kahjulikke “tõmbetorusid” 
   Kontseptsioon “paralleelteed rohealadesse” jätkub 
Paradoks on selles, et nende doktriinide realiseerimise mõjul Nõmme hävitamise prognoosid 
2035. aaastaks on üldplaani joonistelt selgelt näha ! 



Missugusest kriteeriumist peaks tegelikult lähtuma? 
 

Tänavakilomeetrite arv 1000 elaniku kohta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järeldus: Nõmmel oma 190 tänavakilomeetriga lokaalne liiklus hästi tagatud! 



3. JUBA VANA “KALA” - NÕMME TÄITMINE PARALLEEL-   
MAGISTRAALIDEGA 

 
Tagasi idee-fix'i juurte 

juurde: 1964.a. 
sovjetiaegsel üldplaani-
projektil näeme ideed 
Nõmme läänepoolse 
väärismetsa rikastamisest 
hiidautomagistraaliga. 

 
 
Miks tulla üle Haabersti-

Harku lagedate põldude, 
kui saab teha 
keerulisemalt ja endale 
raskusi luua! 

 
 
 



 

Milles on siis kandev idee-fix? 
 
Iga lapski saab aru: Nõmme on lõunapoolne 
väljasopistus Tallinna küljes. 
 
Kui me tahame Tallinna kesklinnast 
ja sadamatest välja saada, kas kasutada: 
a) 4 km Haabersti suunal 
b) 5 km Raudalu suunal 
c) 10 km Nõmme-Laagri suunal  
 

 
 

Laps vastab õigesti, aga “spetsialist” vastab 
meelega valesti:  
Lõuna-Tallinna liiklusprobleemide lahendus on Nõmme nimelise väljasopistuse 
veelgi tihedam täitmine paralleelmagistraalidega. Miks? Sovjetiajal õpetati - kui 
juba Moskvast raha tuli, tuleb rabada. 
 
2005-2007 maksis EL 2 MEUR, et “spetsialist” ära õpiks, 2008 oli jälle ununenud. 
Samad hädad uues üldplaani projektis! 



4. KUIDAS AASTAL 2008 SAI MEIE “SPETSIALISTIST” 
TÕELINE ABSURDIMEISTER 

 
2005-2007 EL-lt saadud 2 MEUR abil tehti selgeks, et sadamatesse ja kesklinna 
tuleb sõita Paldiski maanteelt, mitte 10 km läbi Nõmme elurajoonide ja rohealade.  
 
“Spetsialist” sellega ei leppinud ja hakkas palavikuliselt mõtlema, kuidas ikka 
Harku metsa rohealadele ning spordiradadele ning neid kaitsvatele nõmmekatele 
koht kätte näidata. 2008.a tuli geniaalne mõte:  
 

Tabasalu-Juuliku ühendustee ühendamise 
ühendustee konks.  

 
 
 
 
 
 
 



Eelmärkus: Juuliku-Tabasalu ühendustee on täiesti mõistlik ja vajalik projekt ja mida hakati projekteerima 
aastatel 2005-2006. 
 

Kõrval - Juuliku-Tabasalu 
ühendusteed (sinisega) koos 
superkonksuga, mille 
“spetsialist” 2008.a. K-projekti 
meistrikätega sinna külge 
monteeris. 
 
NB! Kui isegi jätta kõrvale kõik 
kahju spordiradadele ja rohealadele, 
on see liikluse seisukohalt Nõmmele 
äärmiselt kahjulik, kuna moodustab 
kaks “tõmbetoru” korraga - läänest 
ja lõunast.  
 
 
 
See geniaalsus aga väga kaugele ei jõudnud, sest Nõmme halduskogu, 
linnaosavalitsus ja kodanikud olid üheskoos vastu. 



Mida aga tasuks Nõmme inimestel kõrva taha panna kui räägitakse 
süütute teetrasside reserveerimisest? 

 
2008.a. kevadel oli siinsamas Kultuurikeskuses koosolek, kus tutvustati 

teemaplaneeringut “Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed”. Siis väideti:  

 
Need on kõigest trassid, mida võetakse kasutusele 
heal juhul 30 aasta pärast! 

 
Tegelikult: K-Projekt juba projekteeris konkreetselt kõrgele 
teetammile tõstetud transiitliiklusmagistraali ca 7-8 ringliiklusega ja 
Tihniku-Tähetorni-Kadaka hiidliiklussõlmega. Suusaradadel Glehni 
pargist Harku metsa oleks kindlasti lõpp olnud. 

 
 



5. SUURIM “KALAPAAR” UUES ÜLDPLANEERINGUS – 
TÕMBETORUD HARJUMAALT 

 

Mis on praegu kõige suurem viga menetluses olevas üldplaneeringus? 
Harku metsa magistraalide idee-fix  
ja Juuliku-Tabasalu absurdi vaim 
 
EDELASUUNALINE VÄLJAPÄÄS 
LÄBI HARKU METSA TÄHENDAB  
SUURT “TÕMBETORU” LÕUNA SUUNALT 
 
SEDA VÕIMENDAB 
VÄIKSEM “TÕMBETORU” 
LÄÄNE SUUNALT 
 
 
 
 

 
KADAKA PUISTEE ELANIKUD KERGENDUST EI SAA!!! 
TIHNIKU-TÄHETORNI JA HIIU JAAMA ÜMBRUS SAAVAD UMMIKUD! 



Pilt suuremalt 
 
 
POOL KADAKA PST. VÕIB OLLA 
TÄIDETUD SEISVATE 
KOLONNIDEGA HOMMIKUSTEL 
TIPPTUNDIDEL SELLE 
“ARENDUSTEGEVUSE” TÕTTU 
HARKU METSA ARVELT!  
 
 
Kuidas ei tohi 
projekteerida  
    ▼ 
 
 
 
 
Primitiivne “rohkem asfalti on 
suurem progress” tekitab 
probleemide jada.  
 



Vahepala: Kes on süüdi 
Pääsküla osas? 
 

Keiser Nikolai II 
ja “Peetriküla” (“Peetri Possad”) 
kinnisvaraarendajad 
1912,1913... 
 
LIIKLUSE MÕTTES 
SEEST UMBNE PROJEKT, 
PUUDUB LÕUNAST PÕHJA 
LAI TRASS KESKEL 
 
 
 
 



Kes on “süüdi” ülejäänud Nõmme osas? 
 

Kui jätame kõrvale 
sovjetiaegsete ja 
tänapäevaste 
“spetsialistide” 
äraspidised pingutused, 
siis tehti tõesti viga, et ei 
planeeritud piisavalt laiu 
tänavaid ristsuunas (Õie, 
Hiiu, Valdeku). 
 

Seda kompenseerib 
osaliselt 
5,2 km/1000 elanikku. 
Väljastpoolt 
magistraalide lisamine 
ainult halvendab, sest 
meelitab lisaliiklust 
keskele!  
 

Joonisel: 1923...1926 „Nõmme aialinna planeerimise kava“, autoriteks 
maamõõtja Karl Puhvel, arhitektid Robert Natus ning Ernst Kühnert.  



 

6. MIDA EI TOHIKS JA MIDA TOHIKS TEHA PÄÄSKÜLA OSAS 
 
 
 
 
 
 
Rõhutame: 
jätta kohalikuks - 
ehk juurdemeelitamise 
efekt tuleb nullida, vaja 
jätta magistraal-liiklejale 
ebamugavus! 
 
Aga: kohalik elanik 
ei usalda võimu ja õigusega. 
 



7. RISTSIDEMED NÕMMEL ÕIGESTI JA VALESTI 
 

Nõmme uue üldplaani liikluse osa ja doktriin “magistraalid Nõmme 
ümbruse metsadesse” ei saa aru magistraalliikluse kokkumeelitamise 
ohust. Nõmme keskosa tänavad on ajalooliselt kitsad (vastupidiselt 
Mustamäele). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märkus: Mustamäel on “servaväljapääsud” idast, lõunast, läänest suhteliselt kinni.   
 



 
 

Väga halb planeerimine Nõmmele: Tähetorni - Hiiu HORISONTAALVÖÖ 
VÕIMENDAMINE paralleelsete tänavatega 
 
Läänepoolse Harjumaa ja kesk-ida-Tallinna liiklusvoogude sissetõmme: 
saaste ja ummikud Nõmme ristmikel ja keskuses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. MILLEST EI TEATA – LOGARITM JA MÜRAVAIBA OHT 
 
Meie “spetsialistid” petavad inimesi järgmise “kalaga”    
 
Teeme ühe ajaloolise maantee asemel kaks paralleelset teed, 
liikluskoormus langeb 50%, müra langeb ka kaks korda. 
 

Tegelikult:                       Taju ~ log(Pmüra) 
 

Samuti 50%+50% on primitiivne idealisatsioon ilma juurdetõmbe efektita! 
 
10 korda võimsam = lisaks 10 dB 
100 korda võimsam = lisaks 100 dB 
2 korda vähem võimsam = väiksem 3 dB võrra 
Inimese taju (päeval): 50 dB segav, 55 dB häiriv, 60 dB väga häiriv 

 
Kuidas paralleel- 
magistraalide 
doktriin tekitab  
müraribade 
asemel MÜRAVAIBA 
üle Nõmme  ► 
 



 

Pilt müramodeleerimisest (praeguse üldplaani keskkonnamõjude hinnang) 
 
Praegune pilt on niisugune 
 
 
 



 

Pärast “spetsialistide” elluviidud 
paralleelmagistraalide ja 
tõmbetorude doktriini saaks pilt 
läänepoolses Nõmmes olema 
                                 kohutav ► 
 
Praegu ►  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kas kommenteerime niimoodi: 
Müravaip ja saastevaip – lõplikult tehtud? 



9. MIDA TALLINNA JA NÕMME LIIKLUS TEGELIKULT VAJAKS 
 
Saab näidata tegeliku 
Juuliku-Tabasalu 
ühendustee projekti 
pealt 
 
1. Astangu väljaviik 
2. Harku kiirteesõlm 
3. Järve keskuse läbiviik 
4. Uus Harku-Laagri kiirtee 
5. Laagri sõlmed 
6. Paldiski kiirtee 
7. Haabersti sõlm 
... 
Maksumaksja raha mõistliku 
kulutamise kohti on 
kümneid, ei pea matma  
Harku rabametsa 10+ meetri 
sügavusse turbakihti. 
 



10. MIDA ARVAS 90% PÄÄSKÜLA INIMESTEST 
 
http://www.nommeteeselts.ee/index.php/uudised/141-kysitluspaaskulamoodasoiduteekohta2011.html 
 

Küsitlus Pääsküla möödasõidutee kohta 

Nõmme Tee Selts ja Nõmme Heakorra Selts viisid Pääsküla asumis 29. aprillist 
kuni 8.maini 2011 läbi küsitluse, mis käsitles Pääsküla möödasõiduteed, mis on 
praeguses Nõmme üldplaneeringu tööprojektis käsitletud kahe variandina. 
Väljastatud sai juhusliku valiku teel postkastidesse jaotamisega 120 
küsitluslehte. Vastuslehti tagastati 63. Lisatud oli kaart. 
 

Esimesele küsimusele Pääsküla ümbersõidutee ehitamise vajalikkuse 
kohta vastas 90,3% (56 vastajat 62-st sellel küsimusele vastanust), et nad ei 
poolda teedeehitust Harku metsa, Kalda tänava ja Tihniku tänava 
piirkonda. 
 

Teisele küsimusele  Harku metsa piirkonnas riikliku maastikukaitseala 
loomise vajalikkuse kohta edasiste teeprojektide lõpetamiseks ning puhke- ja 
spordiradade ja siinse loodusrikkuse kaitseks, vastas jaatavalt 91,7% (55 
vastajat 60-st sellele küsimusele vastanust). 

 

http://www.nommeteeselts.ee/index.php/uudised/141-kysitluspaaskulamoodasoiduteekohta2011.html
http://www.nommeteeselts.ee/
http://www.nhs.ee/


Tulemused on rõõmustavad nii Nõmmele kui ka Tallinna maksumaksjale 
üldisemalt.  
 
Selgus, et piirkonna elanikud 
saavad aru lisaliikluse 
juurdemeelitamise ohtudest 
paremini kui vastava alaga 
tegelevad “spetsialistid”. 
 
Rõhutame, et küsitlus oli 
juhuslik! 
 
Lisatud kaart oli selline: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tänud kõigile vastajatele ja sügisseminari kuulajatele! 



JÄRELDUSED 
 

1. Nõmme üldplaani projekt sisaldab kaks väga kahjulikku magistraalliikluse ligitõmbe 
trassi edela- ja läänesuunalt. 

2. Kuigi neid on serveeritud leevendusena Kadaka pst ja Tähetorni tn piirkonna 
elanikele, on tegelikult oodatavad järelmid katastroofilised. Seda tõestab müraprognoos 
aastaks 2035. 

3. Kadaka pst ja Kalda tn piirkonna elanikest 90% saavad aru uute liiklus-magistraalide 
ohtudest ja eelistavad Harku metsa riikliku kaitse alla võtmist. 

4. Juba alates 1964 plaanidesse ilmunud olnud põhja-lõuna suunaline 
magistraalliikluse koridor Harku metsa ida- ja lõunaservas tuleb tunnistada lõplikult 
mitteperspektiivseks, sest: 

a) reaalne lõunasuunaline väljapääs on kadunud Veskimöldre-Laagri piirkonna intensiivse 
ehitustegevuse tõttu; 

b) Kadaka pst, Tähetorni tn ja kogu Hiiu piirkonna liikluskoormus ei vähene vaid hoopis 
suureneb; 

c) häviksid spordiradade ühendused Glehni pargi ja Harku rabametsa vahel ning üldisemalt 
kogu läänepoolne Nõmme eristuks Harku metsa rekreatiivalast; 

d) lükkuks edasi väga vajaliku Laagri-Harku-Astangu/Haabersti trassi väljaehitus. 


