
Liikluse korraldamisest Nõmme keskuses ja Hiiu ristmikul. 
Ettekanne vaatleb Nõmme keskuse kohta koostatud liikluse eskiisprojekti omadusi. 

Esialgset eskiisprojekti korrigeeriti, vastu tulles Nõmme Tee  Seltsi ettepanekutele. 

Võrreldes esialgse eskiisiga on nüüd soodsamad lahendused sellised: 

 

 Pärnu maanteele, 

Idakaare ja Nikolai von 

Glehni ristmike vahele, 

lisati ülekäigurada 

  

 

 

 

 

 

 

 



Idakaare tänavale, 

lõunapoolsesse serva, 

lisati Idakaare 2a ja 4 

ulatuses kõnnitee  

 



 
 

Vana-Pärnu mnt 3 juurde lisati puuduv kõnnitee lõik 



 
 Nõmme turu parklasse paremaks juurdepääsuks ja väljasõiduks on tee säilitatud endise laiusega  

9,5m (esialgses eskiisis oli 5,5m) , mille tulemusena säilib kolm sõidurada.  

 



 
 

 Turu plats 5 kohal on nihutatud kergliiklustee kinnistu piiridest välja ja on lühendatud 

bussitaskut, võimaldamaks transpordiga juurdepääsu hoonele (paar puud tuleks siiski ära jätta) 

 



 
 Turu plats 2 esine jäetud linnamööblist vabaks.  

 Pärnu mnt 326 küljed jäetud linnamööblist vabaks (joonisel siiski olemas) võimaldamaks 

transpordiga juurdepääsu hoonele. Arvestades, et bussiootepaviljonides on istepinke piisavalt. 

 



Lahenduseta on jäänud mõned probleemid: 

 

 Pärnu mnt. 326 maja 

teenindaval transpordil on 

lihtne maja ette sõita aga 

kuidas nad ristmikule 

tagasi sõidavad, 

tagurdamine rahvarikkas 

kohas pole turvaline. 

Praegu saab kasutada 

taksopeatuse teed (mis 

tahetakse kaotada) otse 

sõites, mitte tagurdades. 

 Taksopeatuse 

asukoht on eskiisis 

lahendamata. 

 Võimalike 

parkimiskohtade arv 

Vana-Mustamäe tänaval 

on muudetud praeguselt 

22-lt 8-le, mis ei rahulda 

nõudmist. 

 



 

Pärnu mnt. 326 maja 

ees olevat kõnniteed 

tahetakse millegipärast 

laiendada 10,7 meetrilt 

18,3 meetrini, kas see 

annab mingit positiivset 

efekti?  

 Ristmikul, kus 

esineb suurendatud 

saastatus, minipargi 

kujundamine koos 

puhkamiseks mõeldud 

istepinkidega ja 

kõnnitee laiendamisega 

loeme 

ebaotstarbekaks, sest 

selle tõttu muudetakse 

miljööväärtuslik avar 

„Nõmme keskväljak“ 

tavaliseks  ristmikuks. 

 

 



Jaama tänav 1 kõnnitee laiust 

tahetakse suurendada 5 

meetrilt 10,25 meetrini ja 

Jaama 1A kohal 5,25 meetrini, 

samal ajal väheneb Jaama 

tänava laius 16 meetrilt 4,5 

meetrini, muutes tänava 

ühesuunaliseks ja tehes 

peaaegu võimatuks 

päästeteenistuse autode 

väljasõidu. Kas 

päästekomandole on tulevikus 

ette nähtud mingi uus 

mugavam väljapääs Pärnu 

mnt.-le?  

 Jalakäijatel tekib ahvatlus 

Jaama tänavat selle kitsuse 

tõttu ületada igal ajal ja igas 

kohas. 

 Jaama tänava autoparkla 

parkimiskohtade paigutus 

eeldab tagurdamist 

sõidureale, mida liiklusseadus 

ei soovita kokkupõrke ohu 

tõttu. Kui tänav oleks laiem, see oht kindlasti väheneks. 



 Auto parkimisala laiuseks on näidatud 2,6m. Eesti liikluskindlustuse fondi ettepanekul  muudeti 2017 

aastal standardit, kus laiuseks soovitatakse 2,7m. 

 Kuidas on võimalik kaubaautode pääs Comarketi kaupluse tagaküljele, kui seal ligiduses on 

parkimisala? Päästeteenistuse alal parkimine pole kõige parem lahendus. 

Ettepanekud. 

 Kasutada Pärnu mnt. 326 ja 328 esist ruumi efektiivsemalt rohkemate parkimiskohtade loomiseks. 

Kuna taksopeatuse teeosa tahetakse kaotada ja suur osa majaesisest platsist kaetakse mitterohelise 

kattega, siis võiks siin olla ikkagi Nõmme taksopeatus.  

 Kõrvaldada Pärnu mnt. ja Turu platsi tee keskelt haljasribad, sest need vähendavad möödasõidu 

võimalusi päästeteenistuse autodel. Talvel tekivad paratamatult tee kitsenemised lumevaalude tõttu. 

 

 Jaama tänava kahepoolne 

jalgrattaparkla jätta ära ja asendada 

see samas mahus Jaama tn.2 Pärnu 

mnt. poolse Comarketi varikatusealuse 

jalgrattaparklaga. 

 

 

 

 

 



 

 Parkimiskohti võiks juurde luua Vana-Mustamäe  tänaval müüri kõrvale kuni majani Vana-

Mustamäe tn.3, sest see tänavaosa on küllalt lai. 

 



 Teeme ettepaneku uue bussiliini avamiseks marsruudil Pääsküla- Kivimäe-Hiiu-Nõmme-

Rahumäe-Järve-Kalev-Viru. Sellega võiks ära jätta 36 liini, sest Väike-Õismäelt Nõmme suunas 

liigub piisavalt busse. 36 marsruut läbi Mustamäe ei anna mustamäelastele erilist tuge, suurem 

huvitatus esineb Kivimäe-Hiiu-Nõmme-Rahumäe piirkonnast kesklinna poole saamisega. Lisaks 

väheneb Nõmme ristmikul 

vasakpööret tegevate 

busside arv. Võib oletada, et 

selle uue 36A liini 

avamisega väheneb 

Nõmme keskuse suunas 

sõitvate autode arv. Kui 

Pärnu mnt. sõiduradasid 

nihutada Pärnu mnt. 326 

maja poole, saavad 36A 

bussid peatuda Comarketi 

kõrval. 

 

 

 



 

 

 Peame otstarbekaks avada uuesti Rahumäe 

raudtee ülesõidukoht. See vähendab Nõmme 

ülesõidu ja Nõmme ristmiku liikluskoormust. 

 

 

 

 

 

 



Hiiu ristmiku probleemid 

Praegu Hiiu tänava poolt üle raudtee tulevad autod sulgevad vasakpöördel kogu Pärnu mnt. liikluse, 

parempöördel sulgevad ühe raja. Teelõik raudteest kuni Pärnu mnt.-ni on peatee. Kui suunda aga ei näidata 

või suunatuli ei paista, siis sulgevad raudtee poolt tulevad autod samuti kogu Pärnu mnt. liikluse. 

 



Juhul kui lisada Hiiu pubi ette Pärnu 

maanteele täiendav 

sõidurada+kiirendusrada (näidatud 

musta joonega), pikkusega 100m, siis 

jääb ära Hiiu tn. poolt tulijate 

parempöördel Pärnu mnt. rea 

sulgemine, sest siis saab Pärnu 

maanteel teises reas otse sõita, samuti 

väheneb kokkupõrke risk Kivimäe poolt 

tulevate kihutajatega.  

Enne ristmikku piirata kiirust. 

Võiks kaaluda Pärnu mnt.-le, enne 

raudtee ristmikku, valgusfoori panemist, 

mille tuled oleksid sünkroniseeritud 

tõkkepuude signaalidega. See tagaks 

liikluse sujuvuse, kui tõkkepuud on all.  

Äärmise abinõuna keelata ära, raudtee 

poolt tulles, vasak pööre, selle asemel 

kasutada Pääsküla või Nõmme ülesõitu, 

sel juhtumil peab enne Hiiu ülesõitu 

olema vastav viit. 



 

  



 

 

  



  

 

Rahumäe ülesõidu avamine ja 

Raudtee tänava laiendamine 

kahesuunaliseks liikluseks parandaks 

liikluse võimalusi Mustamäe poole. 

Nõmme ülesõidu ees olevat teed on 

vajalik laiendada, moodustamaks 

vasakule pöörajate raja, kuna praegu 

takistatakse ülesõidu poole sõitjaid. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Raudtee tänava laiendamine kahesuunaliseks liikluseks. 

 

 

 

 


