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Ettepanekud Nõmme keskuse ristmiku eskiisprojekti kohta.
1. Säilitada Raudtee tn. ja Pärnu mnt. sõlme praegune (2017 a.) liikluskord. Säiliks takistuseta kaks rada. Selgitus 

slaidil 3.
2. Säilitada Pärnu mnt. 326 maja juures olev bussipeatus ja mitte laiendada jalakäijate ala. Selgitus slaidil 4.
3. Säilitada turu sisse ja väljasõidu senine laius, et tagada kiiremat liikumist (ka foori olemasolul) ning võimaldada 

kaubaautode vaba liikumist. Selgitus slaidil 5.
4. Mitte laiendada raamatupoe ees kõnniteed. Päästeautodele vaja takistusteta väljapääsu. Slaid 6.
5. Turuplatsi tänavalõigul tuleks bussirajast ja peatustest loobuda, sest see põhjustab Pärnu mnt. ristmiku 

läbilaskevõime vähenemist kuna bussidele tuleks kehtestada valgusfoori täiendav tsükkel. Kui busse pole, on 
foori tsükkel asjatu liikluse takistaja.  Samuti takistab rada kõrvalolevate asutuste ja elamu teenindamist. Slaid 7.

6. Et kõrvaldada raudtee poole liikumise takistus, bussipeatuse tõttu, tuleks Pärnu mnt. 275 maja ligidusse teha 
bussitasku. Kui kõik eelnevad punktid arvesse võtta, odavneks rekonstrueerimise maksumus tunduvalt ja selle 
arvelt saaks vastava maatüki eraomanikult välja osta või rentida. Slaid 8.

7. Üldine tähelepanek: suures osas tahetakse vähendada sõiduradade laiust (ootesaared, haljastus keset teed, 
Kõvera tänava muutmine kahesuunaliseks jms.) ja parkimiskohtade arvu umbes 5 kordset vähenemist, võrreldes 
praegusega. Arvestama peab ka talviseid olusid, kui tee laius väheneb.

8. Kõvera tn. sõlmele fooride panek hakkab suurt Pärnu mnt. liiklust takistama. 
9. Kokkuvõte: Praegusest liiklusskeemist (2017 a.) on välja pigistatud maksimum, välja arvatud raudtee poolne 

Pärnu mnt. bussipeatuse halva asukoha mõju. Antud eskiisprojekti raames piisaks selle bussipeatuse 
nihutamisest keskse ristmiku poole vastavasse taskusse, see välistaks ummikud. Samal ajal võib ära jätta kõik 
teised eskiisprojekti muudatused, mille lahendused on küsitava väärtusega.                                   Slaid 9



1.Ootesaar on omamoodi lõksuks autojuhtidele, sest 
kaks rida koondub saare kohal äkki üheks reaks ja 
paremale reastumine tekitab liiklusohtliku olukorra, 
samuti muutub teine rida sellest tingituna alates 
Nikolai von Glehni tänavast peaaegu mõttetuks (kõik 
kes lõksu teavad reastuvad juba varakult esimesse 
ritta ning teine rida jääb kuni saareni tühjaks), suure 
tõenäosusega tekib selle tõttu ikkagi ummik esimesse 
ritta, eriti kui raudtee ülesõit on kinni ja vasakule 
Raudtee tn-le pöörata ei saa. Seega mingit positiivset 
efekti, võrreldes olemasolevaga ei teki, liikluskord 
läheb isegi kehvemaks.  Sellel ülekäigul liigub ka väga 
vähe inimesi. Ettepanek: jätta ootesaar ära, millega 
tekib tõeliselt kaks rida ja liiklus sujub paremini. 
Kuna selle koha peal on tee tehtud kitsamaks, siis 
talvel on ta veel kitsam, mis halvendab liiklusolusid. 
2.Teiseks probleemiks võib osutuda veo- või 
suuremate autode Raudtee tänavalt Pärnu maanteele 
vasakule väljakeeramine. Isegi praegu on võimalik  
pöörderaadius selline, et tuleb sõita üle pideva joone 
(väljasõit on teravnurkne). Ootesaar võib vasakule 
pööramise teha problemaatiliseks.                 
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Jääb arusaamatuks, miks on suurendatud väga 
suurel määral jalakäijate ala nagu toimuks praegu 
alati suur trügimine? Samuti väheneb näidatud alal 
autode parkimiskohtade arv 22-lt 5-le!! Väide, et 
hoolitsetakse õhusaaste vähendamise eest pole 
eriline argument, sest Nõmme keskust läbivate 
autode arvuga võrreldes on parkla saaste osa 
tühine. Kuna keskuses on palju kaubandus- ja 
teenindusettevõtteid, siis parkimiskohtade 
vähendamine tekitab elutempo aeglustumist ja 
muid probleeme, näiteks hakatakse parkima 
lähimatel (tihti kitsastel) kõrvaltänavatel, elumajade 
läheduses, kus liiguvad ka lapsed. Kui kahte suurt 
maja hakatakse aktiivsemalt kasutama, kuhu siis 
autod pargitakse?
Ettepanek: säilitada ja korrastada olemasolevat 
parkimisala. Jalakäijate ala suurendamisel rohelist 
pargi osa nagunii sellest ei kujune. Ka jalakäijate 
viimine sõiduteest kaugemale on ohutum ja 
tervislikum.Slaidile 2



Ovaaliga piiratud alast võib järeldada, et 
turu parkimisplatsilt väljasõit ja platsile 
sissesõit on mõlemal suunal üherealine 
ja palju kitsam. Praegu on väljasõit
kaherealine, üks vasakule ja teine 
paremale.
Ettepanek: senine laius võiks säilida, et 
tagada kiiremat liikumist (ka foori 
olemasolul).

Kas need on valgusfoorid?
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Kuidas pääsevad välja 
tuletõrjeautod, kuna tänav 
tehakse ühesuunaliseks ja 
kitsamaks? Kas tõesti hakkavad 
välja trügima kitsast Kõverat 
tänavat pidi, mis võib olla umbes?
Ettepanek: Mitte laiendada 
kõnniteed raamatupoe ukse ees 
ja jätta alles sõidutee laius.
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Kas on ette nähtud midagi 
spetsiaalset, et buss saaks reastuda 
pööramiseks vasakule Pärnu 
maanteele? Võimalusena võiks olla 
bussile eraldi foori privaatne 
tsükkel, mis aga vähendab 
tunduvalt ristmiku läbilaskevõimet. 
Kui bussiraja pidevjoon asendada 
katkendliku joonega, siis saaks 
reastuda liiklusseaduse järgi 
(tegelikult tekib trügimine) ? 
Bussiraja algusesse peab muidugi 
panema sissesõidu keelumärgi.
Parempöördel kaks rada (buss, 
auto) koonduvad pärast ristmikku 
otse sõitmiseks üheks. Milline on 
ohutu lahendus?
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