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1. Sissejuhatus 
 

 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile esitati ettepanek 154 ha suuruse kohaliku tasandi 

kaitseala moodustamiseks Astangu-Mäeküla piirkonda Haabersti linnaosas. Vastavalt Loodus-

kaitseseaduse § 8 lg-le 3 ja Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti 

kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 3 lg-le 1 tellis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 

ekspertiisi loodusobjekti kaitse alla võtmise põhjendatuse tuvastamiseks. Ostumenetluse korras 

tellitud töö teostas OÜ Tirts&Tigu juhatuse liige, elustiku ekspert, maastikuökoloogia ja kesk-

konnakaitse magister Lauri Klein. 

 

Töö eesmärk on koostada Astangu-Mäeküla kaitseala põhjendatuse looduskaitseline ekspertiis, 

mis koosneb kolmest osast: 

1) olemasolevate andmete analüüs asjakohaste loodusväärtuste (kooslused, taimestik, ulukid, 

haudelinnud, nahkhiired, kahepaiksed, roomajad ja tolmeldajad) kohta koos liigirühmade 

teemakaartide (kaardikihtide) koostamisega; 

2) põhjendatud ettepanek kaitseala piiri kulgemise kohta kinnistu või kinnistu osa (nt detailpla-

neeringu positsiooni) täpsusega; 

3) kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu koos seletuskirja ja kaardikihtidega Mapinfo- või shp-

formaadis. 

 

Ekspertiisi koostamiseks töötas ekspert läbi ala koosluste, taimestiku, haudelindude, ulukite, 

nahkhiirte, kahepaiksete, roomajate, tolmeldajate ja teiste putukarühmade kohta käivate seirete, 

inventuuride, uuringute, juhuvaatluste jm etteantud ja kättesaadavad aruanded ning andmed. Sa-

muti vaatas ekspert läbi erinevas staadiumis detailplaneeringute planeeringulahendused Tallinna 

planeeringute registrist (tpr.tallinn.ee). Lisaks sellele tutvus ekspert alaga kohapeal kolmel korral 

– 29. mail 2021, 10. juulil 2021 ja 26. augustil 2021. Välitöödel keskendus ekspert nendele ala-

dele ja elustikurühmadele, mille kohta olemasolev alusandmestik ei olnud piisav. 

 

Ekspertiis on teostatud tellija poolt esitatud lähteülesande põhiküsimuste alusel. 

 

Ekspertiisi aluseks on järgmine dokument: 

 

Taotlus Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamiseks, eksper-

tiisi läbiviimiseks ja kaitse alla võtmiseks. Taotlus esitatud 13 lehel koos lisaga ühel lehel – ka-

vandatava kaitseala piir – ja digiallkirjastatud 45 kodaniku poolt 2021. aasta märtsis.  

Ekspertiisi teostamise abimaterjalideks olid järgmised aruanded: 

 

1. Varasemad terviktööd 

 

Astangu püsielupaiga ettepaneku ekspertiis. Lauri Klein. Tallinn 2010. 

 

2. Elupaigad ja kooslused 

 

Anneli Palo 2008. aastal koostatud ekspertarvamus „Kinnistu Tähetorni 98 metsa vääriselupaiga 

asend ja hooldamine, muud võimalikud loodusväärtused“. 
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Projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs“ soontaimede uuringu aruanne. 

Tiina Elvisto, Elle Rajandu, Elo Paluoja, Jaana Luik, Tallinna Ülikool. Tallinn 2009. 

3. Taimestik 

 

Projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs“ soontaimede uuringu aruanne. 

Tiina Elvisto, Elle Rajandu, Elo Paluoja, Jaana Luik, Tallinna Ülikool. Tallinn 2009. 

 

Tallinn Kadaka tee 195a ja lähiala taimkatte ülevaade. Ülle Jõgar, OÜ Aktiniidia. Tartu 2020. 

 

4. Haudelinnud 

 

Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs. Haudelinnustiku seire 2009.a. Eet Tuule 

ja Aarne Tuule, Eesti Ornitoloogiaühing, Tallinna Linnuklubi, Tallinn 2009. 

 

Kadaka tee 197 maaüksuse linnustiku uuring. Aarne Tuule, Linnuekspert OÜ, 2017. 

 

5. Ulukid 

 

Tallinna Tähetorni tänava ulukiuuring lõigus Kitsarööpa tee kuni Veerme tänav. Jaanus Remm, 

Piret Remm, Kertu Jaik, OÜ Rewild. Tallinn 2019. 

 

Ulukiuuring Tallinnas Paldiski maantee rekonstrueeritaval lõigul Paldiski mnt 116a – Tähetorni 

tn. Jaanus Remm, Piret Remm, Kertu Jaik, Maris Pärn, OÜ Rewild. Tallinn 2021. 

 

6. Nahkhiired 

 

Projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs“ nahkhiirte uuringu aruanne. 

MTÜ Suurkõrv. Tallinn 2009. 

 

Nahkhiirte talvitumise ja sügisparvlemise uuring Astangu laskemoonaladudes ja lähiümbruses 

ning ekspertarvamus ala kaitse alla võtmise kohta. Oliver Kalda, Rauno Kalda, OÜ Elustik. Tal-

linn/Tartu 2018.  

 

7. Kahepaiksed ja roomajad 

 

Kahepaiksete seire aruanne 2017. Riinu Rannap, OÜ Põhjakonn. 

 

Astangu kahepaiksete ja roomajate rohevõrgustiku sidususe analüüs. Riinu Rannap, Martin Jür-

genson, OÜ Põhjakonn, Tallinn-Taru 2019. 

 

Astangu tn 4 ja 4a planeering ja kahepaiksed. Meetmed kahepaiksete kaitseks ning nende elupai-

kade säilitamiseks, taastamiseks ja kompenseerimiseks. Jaanus Remm, Piret Remm, Kertu Jaik, 

OÜ Rewild. November 2020. 

 

Jalami tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maastikukujundus. Eelprojekt. Inomatic OÜ. Ingrid Saaroja. No-

vember 2020. 

 

Jalami tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maastikukujundus. Põhiprojekt. Inomatic OÜ. Ingrid Saaroja. Jaa-

nuar 2021. 
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Kadaka tee 197 KSH elustiku eksperthinnang. Maves OÜ. Riinu Rannap (MTÜ Põhjakonn). 

Märts 2021. 

8. Tolmeldajad 

 

Projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs“ tolmeldajate (päevaliblikate ja 

kimalaste) seire aruanne. Märt Kruus, Jaan Luig, Alvar Kruus, SA Säästva Eesti Instituudi, 

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI-Tallinn). Tallinn-Tartu 2009. 

 

Projekti „Tallinna fauna seisund aastatel 1980-2010“ tolmeldajate (päevaliblikate ja kimalaste) ja 

ööliblikate seire aruanne. Märt Kruus, Alvar Kruus, Jaan Luig, Teet Ruben, SA Säästva Eesti 

Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI-Tallinn). Tallinn-tartu 2010. 

 

Rocca al Mare vaatlusala lähipiirkonna ja mõnede Tallinna piirkondade tolmeldajate faunast. 

Märt Kruus ja Eha Kruus. Tallinn 2016. 

 

Kaitsealuste taimede ja kimalaste inventuur Kadaka tee 197 detailplaneeringu alal. Artto Pello, 

AS Maves, Tallinn 2018. 

 

Tallinna Kadaka tee 90, 90A, 90B, 92 ja 195A päevaliblikate inventuur. Mari‐Liis Viljur, Tiit 

Teder, Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond. Tartu 2019. 

 

Tolmeldajate Lääne-Tallinna rohekoridori funktsionaalsuse analüüs. Virve Sõber, Villu Soon, 

Anu Tiitsaar, Meeli Mesipuu, Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, zooloogia osa-

kond, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, OÜ Erigeron. Tartu 2019. 

 

9. Andmed andmebaasidest ja avalikest kaardirakendustest 

 

- Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS-es), Loodusvaatluste andmebaasis (LVA-s) ja eElu-

rikkuse andmebaasis sisalduvad loodusväärtuste andmed. 

- Maa-ameti avalikus kaardiserveris kättesaadavad ruumiandmed. 

- Maakatastri üksuste avalikud andmed.  

- Harjumaa rohevõrgustiku teemaplaneeringu skeem. 

- Haabersti linnaosa üldplaneering, sh rohelise võrgustiku ning väärtuste ja piirangute 

skeemid. 

- Detailplaneeringute materjalid Tallinna detailplaneeringute registrist tpr.tallinn.ee 
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2. Eesmärk ja ülesanded 
 

 

Töö eesmärk on koostada Astangu-Mäeküla kaitseala põhjendatuse looduskaitseline ekspertiis, 

mis koosneb kolmest osast: 

1) olemasolevate andmete analüüs asjakohaste loodusväärtuste (kooslused, taimestik, ulukid, 

haudelinnud, nahkhiired, kahepaiksed, roomajad ja tolmeldajad) kohta koos liigirühmade 

teemakaartide (kaardikihtide) koostamisega; 

2) põhjendatud ettepanek kaitseala piiri kulgemise kohta kinnistu või kinnistu osa (nt detailpla-

neeringu positsiooni) täpsusega; 

3) kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu koos seletuskirja ja kaardikihtidega Mapinfo- või shp-

formaadis. 

 

Põhjendatuse hindamiseks analüüsis ekspert kõigepealt nii kaitseala loomise taotlust kui ka ko-

haliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti määratlust Looduskaitseseaduses. 

 

2.1. Kaitseala loomise taotluse analüüs 
 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 8 lõikele 1 on igaühel õigus esitada kaitse alla võtmise ettepa-

nek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks, eeldusel, et see vastab lõikes 2 seatud tingimustele: 

 

Ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks peab sisaldama loodusobjekti: 

1) kaitse alla võtmise põhjendust; 

2) kaitse alla võtmise eesmärki; 

3) pindala, kui see on asjakohane, ja objekti asukoha kirjeldust; 

4) kaitseks kavandatavate piirangute kirjeldust; 

5) kaitse alla võtmisega ja kaitse korraldamisega seotud kulutuste hinnangut.1 

 

Ekspertiisi aluseks olevas taotluses Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmise me-

netluse algatamiseks, ekspertiisi läbiviimiseks ja kaitse alla võtmiseks sisalduvad kõik eelnevad 

punktid.  

 

Kaitse alla võtmise põhjenduses tuuakse välja, et kuigi Keskkonnaamet on Astangule 2010. aas-

tal tehtud riikliku looduskaitseala loomise ettepaneku 2018. aastal tagasi võtnud, tuues põhju-

seks, et riiklikku kaitset kaitstava piirkonna määrtlemise kaudu vajavad loodusväärtused (I ja II 

kaitsekategooria liikide leiukohad) saavad kaitstud ka püsielupaiga loomisel (mis moodustati 

keskkonnaministri määrusega 2021. aasta juunis), on Astangul oluline siiski kaitsta suuremat ala, 

mis tagaks laiemalt Tallinna linna looduskoosluste säilimise. 

 

Põhjenduses tuuakse veel välja et Haabersti linnaosa üldplaneering peab valglinnastumise pidur-

damiseks ja tasakaalustamiseks esmatähtsaks rohealade ja linnametsade arendamist. Täpsusta-

takse, et Haabersti üldplaneeringu kohaselt kuulub Astangu-Mäeküla piirkonnas säilitamisele ja 

arendamisele ülelinnalise puhke- ja rekreatsioonialana Astangu paekallas ning asumisisese ro-

healana Astangu tänava mets, Mäeküla mets, Rehe tänava haljasala ja et ülejäänud Astangu-

Mäeküla roheala on üldplaneeringus määratud rohevõrgustiku arengualaks, mis on plaanis jätta 

kas osaliselt või täielikult rohealadeks ja kus on prioriteediks loodusväärtuste säilitamine. 

Üldplaneering sätestab, et ala hoonestamise võimalikkus ja ulatus määratakse kindlaks detailpla-

neeringu koostamise käigus läbi viidavatest keskkonnaalastest uuringutest lähtudes. 
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Lisaks pikale loodusväärtuste (eeskätt liikide) loetelule tuuakse välja, et Tallinna rohealade tee-

maplaneeringu lisas on kirjeldatud Astangu-Mäeküla roheala koosseisu jäävate alade tähtsust 

ning antud neile sotsiaalne ja ökoloogiline hinnang. Mäeküla mets on loetud ülelinnalise tähtsu-

sega, sotsiaalselt oluliseks ning ökoloogiliselt väga oluliseks, peamiselt rekreatiivse ja ökoloogi-

lise arengusuunaga alaks. Ülejäänud piirkonna rohealad on määratletud sotsiaalselt ja ökoloogili-

selt olulistesks aladeks. Lisatakse, et tänu suurele liigirikkusele ja senisele vähesele inimtegevuse 

mõjule on Astangu-Mäeküla piirkonnal oluline looduskaitseline väärtus ning suur loodusharidus-

lik ja rekreatiivne potentsiaal. 

 

Tuuakse ka välja järeldusi mitmetest elustikurühmade uuringutest, kus selgelt viidatakse ala 

hoonestamise negatiivset mõju nii nahkhiirtele, kahepaiksetele, ulukitele jne. 

 

Lõpuks nenditakse, et Astangu piirkonna ja Harku metsa ühtse roheala säilitamine võimaldaks ka 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal suurematel loomadel püsima jääda ja et loodav kaitseala 

liidaks Astangu-Mäeküla roheala Harku metsa ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koossei-

su kuuluva Kuusiku metsaga ühtseks tervikuks.  

 

Kokkuvõttes tuuakse põhjendamise lõpus välja, et kaitseala moodustamine annaks üldsusele sel-

ge signaali Astangu-Mäeküla roheala looduslikust väärtusest ning looks eeldused selle kasutami-

seks puhke-, rekreatiiv- ja loodusharidusliku alana. Astangu-Mäeküla roheala terviklikuna säili-

tamine, korrastamine ja kaitse alla võtmine toetaks ka Tallinna püüdlusi pürgida Euroopa roheli-

seks pealinnaks.  

 

Ühe põhjendusena tuuakse ka välja et kaitseala moodustamata ei ole võimalik piisavalt tõhusalt 

Astangu-Mäeküla roheala väärtusi ja liigirikkust ehitussurve ja inimtegevuse kahjuliku mõju eest 

kaitsta. 

 

Taotluses on kavandatava kaitseala eesmärk toodud välja järgmiselt: 

 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 43 on Astangu-Mäeküla looduskaitseala moodustamise eesmärk 

piirkonna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või 

nende üksikelementide kaitse ja kasutamise tingimuste määramine kohaliku omavalitsuse poolt. 

Astangu-Mäeküla piirkonna kaitse alla võtmise eesmärk on vältida piirkonnas inimtegevu-

se kahjulikku mõju, et tagada ala looduslik terviklikkus, kaitsta üleeuroopalise tähtsusega 

elupaigatüüpe ning säilitada kaitsealuste ja üleeuroopalise tähtsusega liikide ja ka ulukite 

elupaigad ning rändekoridorid. 

 

Planeeritav kaitseala asub Tallinna linnas Haabersti linnaosas ja kaitseala piirid on toodud taotlu-

se lisas. Planeeritava kaitseala pindala taotlusega ettepandud piirides on 186,5 ha, mille sisse 

jääb ka juba 2021. aasta juunis loodud püsielupaik pindalaga 32,5 ha. 

 

Kaitseala piiritlemisel on eelkõige lähtutud katastripiiridest ja maamärkidest, nagu teed. Tagama 

peab ühenduse teiste ümbruskonna rohealadega, nagu Harku järv, Harku mets, Nõmme-

Mustamäe maastikukaitseala. Need ühendused peavad olema piisavalt laiad (soovitatavalt 100 

m) ning pakkuma nii imetajatele kui roomajatele ja kahepaiksetele ka varje- ja toitumiskohti. 

Rohekoridoride planeerimisel tuleb arvestada loomade liikumise radadega. Ehitusalad hävitavad 

loomade ja taimede elupaiku ning takistavad või raskendavad loomade liikumist säilivate elupai-

kade vahel. Astangu-Mäeküla piirkonnas pole veel ulatuslike ehitustöödega alustatud, mistõttu 

oleks veel võimalik tagada liikidele sobivad tingimused. 
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Kaitseala taotluses määratletakse kogu ala piiranguvööndina ja see juures nii, et lubatud tegevu-

sed ei tohiks avaldada ebasoodsat mõju looduskaitseala eesmärkidele või terviklikkusele. Samas 

peaksid piirangud võimaldama loodusõppe- ja terviseradade võrgustiku välja ehitamist. Piirkon-

na arendustegevusest tuleneva liikluskoormuse tõusu tõttu tuleks jätta võimalus rajada uute kin-

nisvaraarenduste ühendused Paldiski maanteele ja Kadaka teele. 

 

Hinnatakse, et kaitseala loomine koos kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavaga ning kaitseala tä-

histamise ja esmaste vajalike hooldustöödega maksab umbes 10-20 tuhat eurot. 

 

2.2. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt looduskaitseseadu-

ses 
 

Looduskaitseseaduse (LKS) kaks olulisemat eesmärki kolmest on: 

1) looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; 

2) kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine. 

 

LKS § 3 tuuakse välja elupaiga ja liigi soodsa seisundi tähenduse: 

 

(1) Loodusliku elupaiga seisund loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila ja alad, mida elu-

paik oma levila piires hõlmab, on muutumatu suurusega või laienemas ja selle pikaajaliseks pü-

simiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad ning tõenäoliselt toimivad ka prog-

noosimisulatusse jäävas tulevikus ja elupaigale tüüpiliste liikide seisund on soodus vastavalt 

käesoleva paragrahvi lõikele 2. 

 

(2) Liigi seisund loetakse soodsaks, kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas 

tulevikus oma looduslike elupaikade või kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi loodus-

lik levila ei kahane ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka 

edaspidi olemas piisavalt suur elupaik. 

 

LKS § 4 (1) tuuakse välja kaitstavate loodusobjektide tüübid, mille hulgas on kuuendana toodud 

ka kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. 

 

LKS sama § (7) kirjeldatakse, et kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks 

olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, halja-

sala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina 

ega paikne kaitsealal. 

 

Seega võib LKS § 4 (7) järgi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitstav loodusobjekt olla kohaliku 

omavalitsuse piires olulise väärtusega looduskooslus või maastik, aga ka haljasala või haljastuse 

üksikelement. Lisaks ei ole seatud piirangut, et kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala ei tohiks 

asuda püsielupaigas või rohevõrgustiku elemendis (tugialal, puhveralal või koridoris). 

 

LKS § 7 sätestatakse loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused, mis on järgmised: 

 

(1) Loodusobjekti käesoleva seaduse alusel kaitse alla võtmise eeldus on selle ohustatus, harul-

dus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepin-

gust tulenev kohustus. 

 

LKS § 43 seatakse looduskaitse eesmärk kohaliku omavalitsuse tasandil: 
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Looduskaitse eesmärk kohaliku omavalitsuse tasandil on piirkonna looduse eripära, kultuuri, 

asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse ja ka-

sutamise tingimuste määramine kohaliku omavalitsuse poolt. 

 

Kõikidest eelnevatest punktidest tulenevalt võib kindlasti lugeda kohaliku omavalitsuste 

tasandi loodusobjekti kaitse alla võtmise vajaduseks olukorda, kus omavalitsuse piires on 

selgunud selline loodusväärtuste kogum (selline väärtuslik maastik või looduskooslus), mil-

le sarnast omavalitsuse piires mujal ei leidu või mis kannab sellisel määral haruldasi ja/või 

kaitsealuseid liike, kelle soodne seisund ilma kaitse alla võtmiseta oleks omavalitsuse piires 

ohus. Teisisõnu, väärtuslik looduskooslus omavalitsuse tasandil on selline looduslike liikide 

ja elupaikade kombinatsioon, mida mujal omavalitsuse piires ei leidu või on see väga ha-

ruldane ja mille säilimine ilma pindalalise kaitseta (ka vaid planeeringuliste meetmetena) ei 

oleks mõeldav. 
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3. Olemasolevate andmete analüüs loodusväärtuste kohta 
 

 

3.1. Kooslused 
 

Uuringuid ja analüüse Astangu-Mäeküla koosluselise struktuuri kohta pole just palju, aga leidub 

siiski mõningaid töid nii niidu kui ka metsakoosluste kohta. Metsakoosluste kohta on peamiselt 

võimalik andmeid koondada laiguti toimunud metsakorraldusest, ortofotolt ja vanadelt kaartidelt 

ning allpool eraldi käsitletud aruannetest. Niidukoosluste kohta on samuti võimalik analüüsida 

ortofotosid ja vanu kaarte ning andmeid, mis koondatud ja analüüsitud allpool eraldi välja too-

dud aruannetes. 

 

Taimekoosluseid on Astangu-Mäeküla piirkonnas käsitletud projekti „Tallinna linnaelustiku 

uuringud ja strateegiline analüüs“ soontaimede uuringu aruandes seisuga 2009. Selles aruandes 

kirjeldatakse looduskaitse seisukohast olulisi niidu- ja metsakooslusi.  

 

Uuritud niidukoosluste kohta tuuakse välja et need kuuluvad kõik kuiva looniidu kasvukohatüüpi 

(Paal 1997), mis vastab Loodusdirektiivi esmatähtsale elupaigatüübile *6280 (Paal 2007). Nii-

duala on kõrge esteetilise väärtusega ja siin kasvab ka kaitsealune aasnelk (Dianthus superbus). 

Piirkonnal on oluline tähtsus nii rohevööndi kui ka rekreatsioonialana.  

 

Metsakoosluste kohta tuuakse välja et kindlasti väärivad säilitamist Astangu maastikku mitme-

kesistavad sanglepa-lodud ja kõrgematel aladel esinevad salukooslused, nt jalakamets, millele 

lisab väärtust ala reljeefsus. Sanglepa-lodud vastavad Loodusdirektiivi esmatähtsale elupai-

gatüübile *9080 (Fennoskandia soostuvad ja soo-lehtmetsad), jalakaga salukooslused võiksid 

vastata Loodusdirektiivi esmatähtsale elupaigatüübile *9020 (vanad laialehised metsad). Alal 

esinev jänesekapsa männik on Eestis tavapärane kooslus, kuid erineb Astangul valitsevatest met-

sakooslustest ja mitmekesistab ala. Piirkonda matkaraja loomisel muudab nimetatud männik raja 

mitmekesisemaks. Rekreatsioonilist väärtust lisab alale Järveotsa oja ja selle ümbrus. 

 

Tuuakse välja et Astangu klindil laiuvad niidukooslused määrati kõik kuiva looniidu kasvuko-

hatüübiks ja Natura 2000 klassifikatsiooni järgi esmatähtsaks elupaigatüübiks *6280 – loopeal-

sed. Muudest kooslustest on uuringuga määratletud Natura 2000 esmatähtsateks kooslusteks veel 

klindiesise ribana *9180 – rusukallete ja jäärakute metsad ning kogu klindiesine metsaala *9020 

– vanad laialehised metsad. Samuti klint ise – tüüp 8210 – lubjakivipaljandid. Lisaks mainitakse 

klindiesises metsas veel Natura 2000 elupaigatüübi *9080 – soostuvad ja soolehtmetsad olema-

solu ja klindi peal, niidualast lõunas ja idas kulgeva oja võimalikku kuulumist Natura 2000 tüüpi 

3260 – looduslikus või looduslähedases seisundis jõed ja ojad.   

 

Kokkuvõtvalt leitakse selles uuringus, et Astangul tuleb säilitada ja seadusega kaitsta kõiki väär-

tuslikke lookooslusi, metsi, klinti ja seal kasvavaid kaitsealuseid taimeliike. Tehakse ettepanek 

luua alale kaitseala. 

 

2019. aastal viidi Astangu piirkonnas läbi soontaimede ja taimekoosluste uuring tolmeldajate 

Lääne-Tallinna rohekoridori funktsionaalsuse analüüsi raames (Sõber jt, 2019). Töös keskenduti 

avatud ja poolavatud kooslustele (vt joonis 1).  
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Joonis 1. Lääne-Tallinna rohekoridori lõikude tolmeldajakoosluste seisund ja tolmeldajate liigi-

rikkus (Sõber jt, 2019). Rohekoridori erinevad lõigud on tähistatud numbritega 1-13. Seisundi 

hinnanguid tähistavad järgmised värvid: roheline – A (väga hea), kollane – B (keskmine), hall – 

C (kehv). K – loendatud kimalase liikide arv, M – kõigi teiste mesilaseliikide arv, L – päevalibli-

kaliikide arv. 

 

Astangu-Mäeküla kaitseala väärtuslike looduskoosluste kontekstis on asjakohased väga heas sei-

sundis olevad alad 1–7, mille täpsem asukoht on toodud joonisel 2 ja olulisemad koosluselised 

kirjeldused allpool. 

 

Ala 1. Ala läbib loode-kagu suunaline paekiviastang, mille serval on säilinud lookoosluse laike. 

Astangu paeuuretes on paepaljandeile kitsalt spetsialiseerunud kaitsealuse liigi pruuni raunjala 

(Asplenium trichomanes) arvukas leiukoht. Loolaikudel kasvab vähenenud levila ja arvukusega 

ohualdis liik lood-ristirohi (Senecio integrifolius), kelle säilinud kasvukohad asuvad eeskätt Tal-

linnas ja Tallinna ümbruse loodudel. Astangu serval kasvab väikest kivirikku (Saxifraga tridac-

tylites), halli kevadikku (Draba incana), mägimaranat (Potentilla crantzii) jt Põhja-Eesti loodude 

karakterliike, kelle arvukus poollooduslikes kooslustes on oluliselt kahanenud. Paeastangu serv 

on potentsiaalne elupaik ka I kategooriaga kaitsealusele liigile püstkivirikule (Saxifraga adscen-

dens) ja rohe-raunjalale (Asplenium viride), kelle teadaolevad leiukohad asuvad sarnases 

elupaigas 500 m ida pool. Paeastangu ida- ja edelaserval asuv platoo on hiljuti tasandatud ja kae-

tud mullapinnaga. Kahjuks on tasandustööde käigus kahjustatud ka astangut. Paiguti on muld ja 

kivid lükatud astangust alla ning seetõttu on astang mattunud vähendades sel moel kaitsealuste ja 

ohustatud liikide kasvukoha pindala. Uuringuala keskosa on osalt tõusva reljeefiga astangu suu-

nas ja siin asub liigirohke ja mitmekesise koosseisuga lubjarikas pärisarurohumaa. Osalt on ro-

humaa liigendatud vanade karjääriaukudega, kus kasvab noort puistut (eeskätt raagremmelgat 

(Salix caprea)). Kaitsealustest liikidest leiti laialehist neiuvaipa (Epipactis helleborine), III 

kaitsekategooria. Ala ligikaudne suurus on 7,4 ha. Siin esinevad erineva liigirikkusega 

kooslused. Kirja on pandud 124 soontaimeliiki. 
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Joonis 2. Väljavõte Sõber jt, 2019 soontaimede ja taimekoosluste uuringus joonisest nr 2, kus on 

toodud Lääne-Tallinna rohekoridori jaotus väiksemateks osadeks – looduskoosluseliselt kirjelda-

tud aladeks. 

 

Ala 2. Ala loode-kagu suunaline serv piirneb kõrge klindijärsakuga. Järsaku servast ligikaudu 

30-50m laiuselt lõuna poole levib tüüpiline kuiv liigirikas lookooslus, mida liigendavad ja 

mitmekesistavad inimtekkelised paeastmed. Klindi serval asub ka I kaitsekategooriaga liigi 

püstkiviriku (Saxifraga adscendens) kasvukoht (uuringu käigus loendati 4 isendit), samas piir-

konnas on leitud ka I kaitsekategooria liiki rohe-raunjalga (Asplenium viride). Paeastmetel ja -

seintel on väga arvukas pruuni raunjala (Asplenium trichomanes) populatsioon. Klindi serval 

paiknevas lookoosluses kasvab arvukas aasnelgi (Dianthus superbus) populatsioon (loendatud 

viimati 2018 suve teises pooles). Siinses lookoosluses kasvab ka vähenenud levila ja arvukusega 

ohualdis liik lood-ristirohi (Senecio integrifolius), samuti väike kivirik (Saxifraga tridactylites), 

hall kevadik (Draba incana), murulauk (Allium schoenoprasum), kuldkann (Helianthemum 

nummularium), mägimaran (Potentilla crantzii), värv-varjulill (Asperula tinctoria), lamba-

aruhein (Festuca ovina), kassisaba (Veronica spicata), lubikas (Sesleria caerulea), angerpist 

(Filipendula vulgaris) jt Põhja-Eesti loodudel väheneva arvukusega karakterliigid. Ülejäänud osa 

alast on rohustu produktiivsuse ja valitsevate liikide poolest liigituv kuiva lubjarikka pärisaruni-

idu kasvukohatüüpi, mida madalamates kohtades liigendavad niiske pärisaruniidu tüüpi või 

mõõdukalt soostunud koosluse laigud. Tõenäoliselt võiks mullakihi paksuse ja omaduste alusel 

kogu ala liigitada ka loopealseks. Niiskemates laikudes lisanduvad väheneva arvukusega liikidest 

kullerkupp (Trollius europaeus), vesihaljas tarn (Carex flacca), aruputk (Selinum carvifolia) jt. 

Ala niiskematesse lohkudesse on kasvanud ka noorte puude-põõsaste tukakesed (toomingas, ka-

hevärviline paju, haab, paakspuu, viirpuu jt). Ala kagunurgas asub tõenäoliselt endine talukoht, 

kuhu on kasvanud ligikaudu 1 hektarile noor lehtmets (saar, raagremmelgas, toomingas, hall 
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lepp), pärandkultuuriobjektidest jääb silma paekiviaed. Ala ligikaudne suurus on 14 ha. Siin 

esinevad loo-kooslused ja erineva niiskusrežiimiga pärisarukooslused. Kirja on pandud 155 

soontaimeliiki. 

 

Ala 3. Ala moodustab tervikliku massiivi alaga nr 2 ja hõlmab samalaadseid kooslusi. Klindi 

serva lähedasele looribale ulatuvad aasnelgi (Dianthus superbus) ja pruuni raunjala (Asplenium 

trichomanes) populatsioonid, samuti kasvab siin ohtralt küllalt haruldast musta tuhkpuud (Coto-

neaster niger), III kaitsekategooria. Osaliselt on klindi serva lähedale kasvanud hõredalt noori ja 

keskealisi lehtpuid (nt jalakas, pärn, tamm, sarapuu, vaher), mis moodustavad ligikaudu ühel 

hektaril puisniidulaadse koosluse. Piki ala keskosa paikneb mõõduka pealtparanduse mõjuga 

kuiv lubjarikas pärisaruniit, kus pealiskõrrelistest domineerib kõrge raikaerik (Arrhenatherum 

elatius), kellele lisanduvad koosluse karakterliigid (muulukas (Fragaria viridis), laialehine 

mailane (Veronica teucrium), arukaerand (Helictotrichon pratense), angerpist (Filipendula vul-

garis) jne). Siin piirkonnas paiknevad ka reljeefis eristuvad "künkad": militaarse iseloomuga ob-

jektid, mille nõlvadel ja lael on lubjarikka pärisaruniidu kooslus (nt domineerib mägiristik (Trifo-

lium montanum)). Lääneosas esineb pajuvõsa tukkade ümber ka niisket pärisaruniitu kullerkupu 

(Trollius europaeus) ning käokanniga (Lychnis flos-cuculi). Ala lõunaserv ning kagunurk on 

mõnevõrra liigivaesem ning lopsakama rohustuga (valitsevad kerahein (Dactylis glomerata), 

mets-harakputk (Anthriscus sylvestris) ning põldosi (Equisetum arvense)). Ala ligikaudne suurus 

on 11,3 ha. Siin esinevad lookooslused ja erineva niiskusrežiimiga pärisarukooslused. Kirja on 

pandud 141 soontaimeliiki. 

 

Ala 4. Valdavalt on alal kultuuristamise mõjuga parasniiske lubjarikas pärisaruniit, domi-

neerivad kõrrelised (kõrge raikaerik (Arrhenatherum elatius), punane aruhein (Festuca rubra), 

ahtalehine- (Poa angustifolia) ja aasnurmikas (Poa pratensis)) ning lubjalembene laialehine 

mailane (Veronica teucrium), paiguti kasvab ohtralt naati (Aegopodium podagraria). Servades 

kasvab peale võsa (saar, vaher), sealhulgas ka metsistunud aiataimi (nt sirel). Lubjarikka 

poolloodusliku rohumaa karakterliikidest esineb nt angerpisti (Filipendula vulgaris) ja tömbi-

juurelist koeratubakat (Crepis praemorsa). Edelaosas kasvab keskealisi mände, neist lõuna suu-

nas jääva niidu osa (piirneb kergliiklusteega) on kõrgrohustuga ja vallutatud ruderaaltaimede 

poolt, põõsarindes esineb toomingat. Ala ligikaudne suurus on 3 ha. Enamjaolt esineb siin 

mõõduka kultuuristamise mõjuga keskmise liigirikkusega lubjarikas pärisaruniit, mis on ca 0,6 

ha osas ruderaliseerunud-liigivaene. Kirja on pandud kogu alalt 75 liiki soontaimi. 

 

Ala 5. 2/3 alast on kultuuristamise mõjuga ja üsna vaesunud pärisarurohumaad. Üksikutel 

laikudel esineb vähesel määral lubjalembese koosluse karakterliike (angerpist (Filipendula vul-

garis), arukaerand (Helictotrichon pratense), värvmadar (Galium boreale)). Kirdeosas domi-

neerib kõrge raikaerik (Arrhenatherum elatius) koos sirplutserniga (Medicago falcata), lõunaosa 

niitudel on ohtralt keraheina (Dactylis glomerata), harilikku kasteheina (Agrostis capillaris), 

aaskaerandit (Helictotrichon pubescens), ahtalehist nurmikat (Poa angustifolia) ja naati (Ae-

gopodium podagraria). Idaosas asub ka haruldase metsistuja kirju sarikherne (Coronilla varia) 

üsna arvukas leiukoht. Ala jaotab pikuti pooleks kõrge paeastang, mille jalamil asuvad tsaari-

aegsete laskemoonaladudega seotud tiigid. Astang on metsastunud, esineb erivanuselisi haabu, 

mände, toomingaid, jalakaid, vahtraid, suuri raagremmelgaid, halli leppa. Lääneosa mets on 

noorepoolne lepik, lisaks jalakaid. Ala suurus on ligikaudu 4,3 ha. Botaanilisest aspektist on see 

keskpärane ala, vaesunud rohumaad ja noored lehtmetsad. Kirja on pandud 90 soontaimeliiki. 

 

Ala 6. Ala kirdenurgas asub keskealine hall-lepik liigivaese alustaimestikuga (naat (Aegopodium 

podagraria), väikeseõieline lemmalts (Impatiens parviflora)), loode- ja keskosas on niisked vae-

sunud taimestikuga pärisarurohumaad orasheina (Elymus repens), naadi (Aegopodium podagrar-



14 

 

ia), kõrvenõgese (Urtica dioica), aaskaerandi (Helictotrichon pubescens), hariliku nurmika (Poa 

trivialis) ja luht-kastevarre (Deschampsia cespitosa) domineerimisega. Poollooduslike koosluste 

karakterliike on vähe, esineb värvmadarat (Galium boreale) ja valget madarat (Galium album), 

äiatari (Knautia arvensis). Rohumaa niiskemas osas on ohtralt pajupõõsaid ja kasevõsa ning halli 

leppa, esineb noorte haabade tukki. Ala lõunaservas on rohumaa kuiv, puurindes leidub vanu 

ilusaid mände ja haava- ning pajuvõsa. Rohurindes domineerivad kõrged kõrrelised (jäneskastik 

(Calamagrostis epigeios), kõrge raikaerik (Arrhenatherum elatius), kerahein (Dactylis glomera-

ta)). Botaanilisest aspektist siinsed rohumaad ja lepik kuigi tähelepanuväärsed ei ole. Ala ligi-

kaudne suurus on 3,2 ha. Kirja on pandud 73 soontaimeliiki. 

 

Ala 7. Põhjaosas esineb pisut ka lagedamat niiduala pärisaruniidu karakterliikidega (värvmadar 

(Galium boreale), valge madar (Galium album), harilik kellukas (Campanula patula), kollane 

ängelhein (Thalictrum flavum), punane aruhein (Festuca rubra)) ning päikesele avatud endine 

raudteetamm lagunevate liiprialustega, kus rohkem umbrohtusid. Puurinne on noor, esineb pap-

pel, pihlakas, kask, raagremmelghas, jalakas, toomingas. Palju on haava-paju-toominga noort 

võsa. Liigiarv on pindala (2,7 ha) kohta siiski üsna suur (kirja on pandud 111 soontaimeliiki), 

mis tuleneb koosluste suktsessioonilisest ja üleminekulisest staatusest. Alal kasvab mitu 

kaitsealust liiki: siin paikneb suur roosa merikanni (Armeria maritima ssp. elongata) ja aas-

karukella (Pulsatilla pratensis) asurkond, samuti esineb siin nõmmnelki (Dianthus arenarius), 

millest tulenevalt tuleb seda ala majandada viisil, mis ei kahjustaks nende liikide asurkondi. 

 

Eraldi on metsakooslusi ja eriti nende metsa vääriselupaikade tunnusi hinnanud Anneli Palo oma 

ekspert-uuringus maaüksusel Tähetorni 98 (tänaseks kinnitatud detailplaneeringu alusel maaük-

sustel Rehelepa tn 17 ja Rehelepa tn 19), 2008 a. Selle järgi on maaüksus Rehelepa tn 17 pea ko-

gu ulatuses hinnatud vääriselupaiga tunnustega alaks. Tegu on endiste puisrohumaadega, millel 

tänaseks kasvab vana sega- või lehtmets. Seejuures on maaüksuse põhjapiirile jääval osal lisa-

väärtuseks vanade kiviaedade jäänused ja suured vanad tammed. Kirjeldatakse veel, et endised 

avatud puisrohumaad lähevad üle laialehiseks metsaks. Oluline on säilitada kõik vanad puud, 

sealhulgas elusad, surevad ja surnud. Vanu tammesid langetada on keelatud. Kiviaed on vääri-

selupaiga oluline element. Selle taastamine on lubatud lõikudes, kus aed on lagunenud. Hästisäi-

linud sammaldunud lõikude lammutamine ja ümberladumine on ebasoovitav. Vääris-elupaiga 

lõunapoolset ala võib veidi rohkem korrastada, s.t. paiguti lamapuitu teisaldada ja alusmetsa ning 

põõsaid eemaldada, luues väärtuslike puudegruppide vahele valgustatud rohtunud alasid. Järel-

kasvuna soosida sarapuid, tammesid, saart, pärna, kaske. Kuuski võib puistust raiuda, sest lubja-

rikkal pinnasel jäävad nad varakult seenhaigustesse ja on tuulehellad, s.t. ohtlikud. Juba 2008. 

aastal koostatud ekspert-uuringus on eraldi toodud välja ka see, et vääriselupaika ei tohi rikkuda 

kuivenduskraavidega, rajada selle sisse puhkekohti või seda läbivaid teid. Kahjuks on aga just 

seda väga robustselt viimase paari aasta jooksul tehtud – risti läbi vääriselupaiga kulgeb sirgelt ja 

sügavalt paekivisse süvendatud kuivenduskraav, mis on kogu Mäeküla märgade metsade ala lõ-

hestave hiljutise kuivenduskraavituse üks osa ja mõjutab negatiivselt seeläbi nii selle ala väärtus-

likke metsakooslusi kui ka on pöördumatult rikkunud kunagise Järveotsa oja loodusliku sängi, 

mille taastamiseks tuleb nüüd hakata suuri kulutusi tegema. 

 

Lisaks sellele, on kunagiste hinnangute alusel määratletud vääriselupaigad toodud ka Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus. Eespool juba kirjeldatud endistele puisniitudele ja jalakametsale on 

üldplaneeringus toodud välja ka vääriselupaigad Astangu tänava ja sellest lõunasse jääva elektri-

liini vahelisel alal maaüksustel Astangu tn 4, 4a ja 6 ning Paldiski mnt 233a (kõigil osaliselt), 

mis on väike-kirjurähni ja kahepaiksete vääriselupaik ning kavandatava kaitseala lõunaosas, Tä-

hetorni tn lähistel, maaüksuste Ääre tn 1 ja Lauka tn 15 põhjaosades paiknev vääriselupaiga tun-

nustega mets. 
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Astangu-Mäeküla piirkonna koosluselise arengu paremaks hindamiseks tuleb vaadata, millised 

looduskooslused on sellel alal ajalooliselt levinud. Selleks on kõige parem vaadelda praeguses 

olukorras piiritletud väärtuslikke niidu – ja metsakooslusi vanade kaartide taustal. Vaadates ole-

masolevate andmete alusel piiritletud väärtuslikumaid metsakooslusi enam kui sajandi tagusel nn 

verstakaardil (vt joonis 3), näeme, et just ala lõunaosas, Mäeküla ja tänase Tähetorni tänava va-

helisel alal on metsakooslused olnud juba enam kui 100 aastat ja need moodustasid kunagi ühtse 

suure metsamassiivi nii Harku raba metsade kui ka tänase Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 

läänepoolseima osa, Kuusiku metsaga. 

 

 
 

Joonis 3. Astangu-Mäeküla piirkonnas praegu veel eksisteerivad väärtuslikud metsakooslused 

(toodud punase viirutusega) XX sajandi algusest pärineval, tsaariaegsel nn verstakaardil. 

 

Astangu paekalda ees paiknesid aga XX sajandi alguses pigem põõsastikud ja avatumad alad, 

mis ulatusid piki Järveotsa oja ka ala kaguossa. Tänaseks on neile aladele aga kasvanud sekun-

daarne lehtmets, mis arvestades paekaldast tulenevat veevalgumist ja kalda esisele kogunevat 

liigniiskust, on tänaseks kujunemas väärtuslikeks lodulepikuteks või liigniisketeks soostuvateks 

laialehisteks metsadeks, mis on väga väärtuslik elupaik kahepaiksetele ja kujuneb enamasti alati 

puutumatuna hoides väga väärtusliku mitmekesise mikroreljeefi ja hulgaliste mikroelupaikadega 

elurikkaks koosluseks. 

 

Vaadates ala kujunemist XX sajandi teisel ja kolmandal kümnendil, st Eesti Vabariigi algusae-

gade kaardil (vt joonis 4) näeme, et ajaloolisest Mäeküla külateest lõunasse jääva metsaosa lää-

neserv on toodud juba välja põõsastikuna, mis ilmselt viitab selle ala kasutusele karjamaadena. 

Samuti on näha et ala põhjaossa, paeastangu ja Harku järve vahele on põõsastiku laadse koosluse 

asemele tekkinud juba metsalaigud, mis omakorda on aga ka juba varasemast enamate kuiven-

duskraavidega lõhestatud. 

 

Kolmas vaadeldav periood on Nõukogude Liidu aegne topograafiline kaart, mis oli kasutusel ko-

he pärast II maailmasõda (vt joonis 5). Sellelt näeme suurima muutusena, et paeastangu esine ala 

on täis raudteetaristut ja selle äärseid militaarehitisi. See on ka üks peamisi põhjuseid, miks on 

tänases paeastangu esises metsas enamik puid suhteliselt noored, aga nende vahel leidub üksi-
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kuid väga vanu puid. Suurema puutumatuse on säilitanud aga metsaosa, mis jääb praeguse ala 

põhjapiirile, Astangu tänava äärde ja sellega paralleelse elektriliini trassi ümbrusesse. Ala lõu-

naossa jääva metsa lääneosas on nüüd aga näha tugevamat kraavituse mõju, mistõttu on ka selle 

metsa lääneosa täna kõige väiksema väärtusega. Samuti oli ala kaguosas paiknev tänaseks huvi-

tava kooslusetüübiga jänesekapsa-männik sel ajal veel alles niiduala. 

 

 
 

Joonis 4. Astangu-Mäeküla piirkonnas praegu veel eksisteerivad väärtuslikud metsakooslused 

(punase viirutusega) XX sajandi teise ja kolmanda kümnendi topograafilisel kaardil. 

 

 
 

Joonis 5. Astangu-Mäeküla piirkonnas praegu veel eksisteerivad väärtuslikud metsakooslused 

(punase viirutusega) XX sajandi keskel, pärast II maailmasõda kasutatud topograafilisel kaardil. 
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Neljas ja viimane periood enne tänapäeva on XX sajandi teine pool, 1980ndatel aastatel (vt joo-

nis 6). Sellest ajajärgust on näha, et klindiesisel alal on metsakooslused hakanud taastuma, aga 

suuremas osas vaid lõunapool. Põhjapoolsed metsad on juba tükeldatud Astangu tänavaga.  

 

 
 

Joonis 6. Astangu-Mäeküla piirkonnas veel eksisteerivad väärtuslikud metsakooslused (punase 

viirutusega) XX sajandi teises pooles kasutusel olnud topograafilisel kaardil. 

 

XXI sajandi alguses on samuti looduskooslused alal veel suhteliselt puutumata. Eelneva perioo-

diga võrreldes on lisandunud Tähetorni tänava äärsed tootmishooned (vt joonised 7 ja 8).  

 

 
 

Joonis 7. Astangu-Mäeküla piirkonnas veel eksisteerivad väärtuslikumad metsakooslused (puna-

se viirutusega) XXI sajandi alguse topograafilisel kaardil. 
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Joonis 8. Astangu-Mäeküla piirkonnas veel eksisteerivad väärtuslikud metsakooslused (rohelise 

viirutusega) kõige uuemal kättesadaval ortofotol. 

 

Enam kui sajandi taguselt verstakaardilt selgub, et niitude levik oluliselt laiem ei ole olnud (vt 

joonis 9), aga siiski on avatud ala olnud suurem ja niite leidunud enam ka paekalda ees. 

 

 
 

Joonis 9. Astangu-Mäeküla piirkonnas veel eksisteerivad väärtuslikumad niidukooslused (rohe-

lise viirutusega) XX sajandi algusest pärineval, tsaariaegsel nn verstakaardil. 

 

Eesti Vabariigi algusaastail oli olukord suhteliselt sama, aga niidualal asus mitu ehitist, tõenäoli-

selt heinaküünid, mis viitab et ala ilmselt niideti (vt joonis 10). Niiduala oli eelmise sajandi kahe- 

ja kolmekümnendatel pea kolmandiku võrra suurem kui praegu.  
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Joonis 10. Astangu-Mäeküla piirkonnas veel eksisteerivad väärtuslikumad niidukooslused (rohe-

lise viirutusega) XX sajandi teise ja kolmanda kümnendi topograafilisel kaardil. 

 

Tõenäoliselt oli karjatatav ka põõsastiku ala ja osa metsast, mis jääb Mäeküla teest lõuna poole. 

Niidukoosluse tüüpi võib sellest pea saja aasta tagusest ajast vaid oletada, aga kuna tegu on siiski 

õhukese pinnasekihiga lubjarikka paepealse rohumaaga, siis küllap see loopealne või looniit oli. 

 

II maailmasõja järgselt on niidualal juba ka põõsamärke, mis viitab sellele, et ala oli pikemalt 

hooldamata (vt joonis 11). Eriti suurelt joonistub välja niiduala kagus, teisel pool Järveotsa oja. 

 

 
 

Joonis 11. Astangu-Mäeküla piirkonnas eksisteerivad väärtuslikud niidukooslused (helerohelise 

viirutusega) XX sajandi keskel, pärast II maailmasõda kasutusel olnud topograafilisel kaardil. 
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XX sajandi teises pooles on niiduala ulatus peaaegu sama mis praegu (vt joonis 12). Kuivendus-

kraave on kaardil suhteliselt vähe, mis võib olla põhjuseks, et kooslused tänaseni sedavõrd hästi 

on säilinud. Seetõttu tulekski just veerežiimi alal kõige enam jälgida ja ala liigniiskus säilitada. 

 

 
 

Joonis 12. Astangu-Mäeküla piirkonnas eksisteerivad väärtuslikud niidukooslused (helerohelise 

viirutusega) XX sajandi teises pooles, nn nõukogude aja lõpu topograafilisel kaardil. 

 

XXI sajandi alguses on niitude jaotus üsna sarnane kui see oli XX sajandi lõpus (vt joonis 13). 

Alal on näha tööstusmaastiku pealetungi, aga niidud ja metsad on veel päris hästi säilinud. 

 

 
 

Joonis 13. Astangu-Mäeküla piirkonnas eksisteerivad väärtuslikud niidukooslused (rohelise vii-

rutusega) XXI sajandi alguse topograafilisel kaardil. 
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3.2. Taimestik 
 

Taimeliike on Astangu-Mäeküla alal põhjalikumalt uuritud kahe uuringu raames. Projekti „Tal-

linna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs“ raames viidi eraldi soontaimede uuring läbi 

Tallinna ülikooli botaanikute poolt 2009. aastal. Selle uuringu järgi on alal registreeritud 271 lii-

ki soontaimi. Eraldi paistab Astangu välja kõrge pärismaiste taimeliikide osakaalu poolest. See 

viitab ala pärandmaastike kõrgele väärtusele ja hästi säilinud looduskooslustele. 2019. aastal vii-

di läbi soontaimede ja taimekoosluste uuring tolmeldajate Lääne-Tallinna rohekoridori funktsio-

naalsuse analüüsi raames. Astangu-Mäeküla piirkonna avatud kooslustes registreeriti 224 taime-

liiki ning koos aladega Hiiu-Astangu kergliiklusteeni registreeriti 289 liiki.  

 

Kaitsealused soontaimeliigid, keda Astangu-Mäeküla piirkonnas on registreeritud, on järgmised:  

 

- rohe-raunjalg Asplenium viride, I kaitsekategooria 

- püstkivirik Saxifraga adscendens, I kaitsekategooria 

- aasnelk Dianthus superbus, II kaitsekategooria 

- pruun raunjalg Asplenium trichomanes, II kaitsekategooria 

- nõmmnelk Dianthus arenarius, II kaitsekategooria 

- uimastav varesputk  Chaerophyllum temulum, II kaitsekategooria 

- metskevadik Draba nemorosa, III kaitsekategooria 

- aas-karukell Pulsatilla pratensis, III kaitsekategooria 

- roosa merikann Armeria maritima, III kaitsekategooria 

- must tuhkpuu Cotoneaster niger, III kaitsekategooria 

- ahtalehine ängelhein Thalictrum lucidum, III kaitsekategooria 

- laialehine neiuvaip Epipactis helleborine, III kaitsekategooria 

- suur käopõll, Listera ovata, III kaitsekategooria 

 

Neist kaitsealustest liikidest kaks I kaitsekategooria liiki kasvavad paekalda lõhedes ja mõlema 

leiukohad jäävad ka 2021. aastal loodud Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni 

raunjala püsielupaiga piiresse. Rohe-raunjala leiukoht on üks kahest teadaolevast leiukohast Ees-

tis. Püstkiviriku leiukoht on üks 16 leiukohast Eestis ja üks seitsmest Tallinnas, aga ainuke tea-

daolev Haabersti linnaosas. 

 

Nende liikide esinemine näitab, et Astangu-Mäeküla paekallas ja selle pealne alvar on väga 

kõrge väärtusega heas looduslikus seisus olevad looduskooslused.  

 

II kaitsekategooria liigid – pruun raunjalg ja aasnelk – kasvavad juba laiemal alal klindiastangu 

pealsel alvaril ja viitavad samuti selle loopealse kõrgele väärtusele looduskooslusena. Kui pruuni 

raunjala teadaolev kasvukoht jääb tervikuna eespool nimetatud püsielupaiga piiresse, siis aasnel-

gi kasvuala ulatub sellest ka lõuna ja edela suunas väljapoole (vt joonis 14).  

 

Kahjuks ilmnes just käesoleva aasta suvel, et aasnelgi kasvuala lõunapoolses osas on tundlikul 

loopealsel suurel alal kogu õhuke kasvupinnas koos tamestikuga kuni paeplaadini ära kooritud ja 

kõrval oleva paepinnasesse süvendatud kuivenduskraavi äärde kuhja aetud (vt joonis 15 ja fotod 

1 ja 2). Kuigi see tegevus on oluliselt mõjutanud kooritud pinnasega loopealse osa hetkelist väär-

tust, ei ole see õnneks pöördumatu mõjuga tegevus ja ei vähenda pöördumatult ka väärtusliku 

looduskoosluse kvaliteeti. Kindlasti on aga vaja kooritud ala kiiremas korras taastada, kattes sel-

le uuesti kooritud pinnasega, milles on veel alles aasnelgi seemned. Seda kinnitasid käesoleva 

aasta 10. juulil välitööde käigus registreeritud õitsvate aasnelkide leiud kirjeldatud kuhja aetud 

pinnasel, kus need täies elujõus õitsesid (vt foto 3). 
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Joonis 14. Kaitsealuste taimeliikide leiukohad Astangu-Mäeküla piirkonnas. Punane viirutus või 

punane täpp – I kaitsekategooria; kollane viirutus või kollane täpp – II kaitsekategooria; roheline 

viirutus või roheline täpp – III kaitsekategooria; lilla joon piiritleb moodustatud püsielupaika ja 

punane joon piiritleb kohaliku kaitseala kavandatavat välispiiri. 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 lg-le 1 on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga 

asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 15. Aasnelgi leiukohad ja osaliselt neis kooritud kasvupinnasega ala Astangu-Mäeküla 

kavandatavas kaitsealas, klindiastangu pealsel alvaril. II kategooria kaitsealsute taimeliikide 

leiukohad on piiritletud kollase joonega (neist lõunapoolsem markeerib aasnelgi kasvuala); täie-

likult kasvupinnasega kooritud loopealse ala on toodud punase viirutusega (NB! Taustal ei ole 

ortofotol veel kooritud ala näha, sellest, milline see tegelikult välja näeb annab aimu sarnane ala 

joonise vasakus servas väljaspool kaitseala piiri); moodustatud püsielupaik on toodud lilla viiru-

tusega ja kavandatav kaitseala toodud rohelise viirutusega. 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 lg-le 1 on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga 

asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud. 
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Foto 1. Kooritud pinnasega loopealne Astangu-Mäeküla kavandataval kaitsealal, püsielupaigast 

vahetult lõunas. Esiplaanil kuhja aetud kasvupinnas ja taustal näha puutumata loopealse osa.  

 

 

 

Foto 2. Kooritud kasvukihi vall kooritud ala servas. 
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Foto 3. Aasnelgi õitsvad taimed kooritud pinnase vallil Astangu-Mäeküla kaitseala lääneosas, 

väärtusliku loopealse lõunaosas.  

 

EELISe andmetel leidub aasnelki Tallinna linna piires kehtiva registriobjektina vaid viies leiu-

kohas, neist kolm leiukohta Lasnamäe ja kaks Haabersti linnaosas. Viimased kaks leiukohta ongi 

mõlemad Astangu-Mäeküla klindil asuval loopealsel ja mõlemas leiukohas on loendatud 2018-

2019. aastal ligi sada õitsvat puhmikut. Lasnamäel olevas kolmes leiukohas on kokku küll roh-

kem, ligi 300 puhmikut, aga kaks suuremat leiukohta asuvad alal, mis on kõrval oleva arenduse 

poolt tugeva surve all ja millel looduskoooslusena puudub kindlasti Astangu piirkonnaga võrrel-

dav väärtus. 

 

Kui pruun raunjalg on paekallastel ja pragudes kasvav taim, siis aasnelk on selgelt loopealsete ja 

looniitude taim. Seevastu kolmas II kaitsekategooria liik – nõmmnelk, keda leidub ala idaservas, 

kasvab kuivadel liivastel niitudel, nagu ka III kaitsekategooria liik aas-karukell.  

 

Kaitsealustest metsataimedest asub ala lääneservas, Paldiski mnt lähistel II kaitsekategooriasse 

kuuluva uimastava varesputke leiukoht ja klindiesises metsas III kaitsekategooria liikide must 

tuhkpuu ja ahtalehine ängelhein leiukohad.  

 

Kõikide nende liikide leiukohad on tunnuseks sellest, et nende esinemispaikades on väärtuslikud 

looduskooslused. Sellised väärtuslikud looduskooslused, mis on ühtlasi ka oluliseks põhjendu-

seks kohaliku kaitseala moodustamiseks, on toodud joonisel 16. 
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Joonis 16. Kaitsealuseid taimeliike kandvate väärtuslike looduskoosluste paiknemine Astangu-

Mäeküla piirkonnas. Kollane viirutus markeerib väärtuslikke looduskooslusi; punane joon mar-

keerib kavandatava kohaliku kaitseala ettepaneku piire; roheline joon markeerib moodustatud 

püsielupaiga piire. 

 

3.3. Haudelinnud  
 

Tallinna linnaelustiku 2009. aasta uuringute haudelinnustiku seire osas toovad uuringu tegijad, 

Eet ja Aarne Tuule Astangu piirkonna välja kui kõige liigirikkama Tallinnas.  

 

Kokku on Astangu-Mäeküla piirkonnas registreeritud 60 haudelinnuliiki. Mainitud on ka, et alal 

pesitseb näiteks metskurvits ning enamik Eesti rähniliikidest ja et ala on väärt kaitse alla võtmist, 

kuna nii terviklikku vähese inimmõjuga lodumetsa (viidatud on Astangu klindi esisele metsale) 

leidub Tallinnas vähe. Samuti leitakse, et Tähetorni segametsamassiivi poolitavast raudtee-

tammist põhja poole, hetkel kaitse alt välja jääv osa tuleks kindlasti liita olemasoleva maastiku-

kaitsealaga või rakendada muid kaitsemeetmeid selle väärtusliku metsamassiivi säilitamiseks. 

Peamise põhjusena tuuakse välja kaitsealuste linnuliikide rohkus, sh rähnide rohkus, mis on liigi-

rikka metsa jaoks indikatiivse tähendusega, kuna viitab otseselt lagupuidu ja saproksülobiontide 

(ehk lagupuidul elutsevate organismide, eriti selgrootute) rohkusele. 

 

Kaitsealused haudelinnuliigid, keda Astangu-Mäeküla piirkonnas on 2009. aasta uuringu ja 

andmebaaside (Eesti looduse infosüsteem (EELIS), loodusvaatluste andmebaas (LVA) ja e-

Elurikkuse andmebaas) andmeil registreeritud, on järgmised. 

 

1. Kanakull Accipiter gentilis, II kaitsekategooria. Tallinnas on EELISes ametlike registriob-

jektidena kirjas 17 leiukohta, neist Haaberstis neli. Lisaks sellele on Tallinnas LVA ja eElurikku-

se andmebaaside alusel viimase 10 aasta jooksul registreeritud kanakulli 10 korral, neist vaid ka-

hel korral Haabersti linnaosas. Pesitsemas pole kanakulli Astangu-Mäeküla alal registreeritud. 

Lähim teadaolev pesitsus on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala piiresse jäävas Kuusiku met-

sas. Tüüpiline elupaik on lausaline vana kuuse- või segamets, aga linnades on lind kohanemas ka 

suurte varjuliste parkidega. Toitub niidualadel ja mosaiikses maastikus. Kuigi lähim teadaolev 
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pesa jääb alalt välja, on see seal püsiv olnud juba 12 aastat ja pesitsus-territoorium ning toitu-

misala haarab suure osa ka Astangu-Mäeküla piirkonnast.  

 

2. Sooräts Asio flammeus, II kaitsekategooria, EL linnudirektiivi I lisa liik. Tallinnas EELISes 

ainuke teadaolev leiukoht, mis registreeriti aga 2009. aastal juhuvaatlusena ja on tänaseks arhi-

veeritud. Viimase 10 aasta jooksul pole käesoleva ekspertiisi aluseks olnud uuringute ega and-

mebaaside alusel Tallinnas soorätsu kohatud. Sooräts on avamaastiku (sood, jõeluhad, rannanii-

dud, avarad põllumassiivid, tundra) asukas. Pesitseb maapinnal, tavaliselt kõrgema rohu või põõ-

sastiku varjus. Kuna pesitsuseks on sellel liigil vaja suhteliselt häirimisvaba ala, siis tõenäoliselt 

ta Astangu-Mäeküla alal ei pesitse. Samas võib liik ala koosluselise struktuuri säilimisel ja para-

nemisel piirkonda pesitsema asuda, kuna toitumisbiotoopideks sobivad talle nii klindipealsed 

niidud kui ka alaga piirneva kõrgepingeliini alune. Seega on väga oluline, et Astangu-Mäeküla 

väärtuslikud looduskooslused säiliksid võimalikult puutumatutena. 

 

3. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos, II kaitsekategooria, EL linnudirektiivi I lisa 

liik. Tallinnas EELISe andmetel teadaolevalt vaid kaks leiukohta, neist üks Haaberstis, Astangu-

Mäeküla kavandatava kaitseala piires. LVA ja eElurikkuse andmebaaside alusel on Tallinnas 

viimase 10 aasta jooksul valgeselg-kirjurähni registreeritud vaid neljal korral, neist kahel korral 

Haaberstis (mõlemad leiud Kakumäe poolsaarel). Elutseb peaaegu erandita leht- või segametsa-

des ning suuremates parkides ja kalmistutel. Ühe paari esinemine registreeritud Astangu klin-

dieelses metsas, aga elupaigaline sobivus on olemas seal ilmselt enamale kui ühele paarile, sa-

muti on sellele liigile elupaigaks sobiv Tähetorni tänava ja raudteetammiga piirnev metsaosa. 

Sellele, linnades üldiselt haruldasele liigile on äärmiselt oluline, et Astangu-Mäeküla väärtusli-

kud metsakooslused säiliks võimalikult looduslikena. 

 

4. Raudkull Accipiter nisus, III kaitsekategooria, Tallinnas EELISe andmetel kaks leiukohta, 

Haaberstis pole teada ühtegi, lähim leiukoht jääb Tallinna linna piiridest välja, teisele poole Pal-

diski maanteed, Harjumaa rohevõrgustiku koridori alale. LVA ja eElurikkuse andmebaaside alu-

sel on viimase 10 aasta jooksul Tallinnas registreeritud seda liiki 173 korral, neist 31 korral Haa-

berstis ja neist omakorda ühel korral ka Astangu-Mäeküla territooriumil. Raudkull elutseb palju-

des metsatüüpides, kus nooremad puud moodustavad tiheda kaitse. Elupaiga lähistel peab olema 

avatud maastikku, kus linnud saavad jahti pidada. Pesitsusterritooriumide hulka kuuluvad lagen-

dikega suured metsamassiivid, tormimurrud, raiesmikud, põõsastikud, väiksed kultiveeritud sa-

lud, tuuletõkketihnikud, pargid ja surnuaiad. Pesitsuskohad on sageli ranniku või jõgede lähedu-

ses. Raudkull eelistab sageli okas- ja segametsi, kuid võib pesitseda ka laialehistes metsades. As-

tangu-Mäeküla väärtuslikud metsakooslused sobivad sellele liigile väga hästi. 

 

5. Hiireviu Buteo buteo, III kaitsekategooria. Tallinna linnas EELISe andmetel teada vaid 2 

paari pesitsus-territooriumid. Tõenäoliselt jääb vähemalt üks pesa siiski Harku valda väljapoole 

käesoleva ekspertiisiala, aga sealse rohekoridori piiresse. Teine paar aga pesitseb suure tõenäo-

susega Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala piires või Harku rabas. Mõlema paari jaoks on aga 

Astangu klindipealsed niidualad oluliseks toitumisterritooriumiks. Lisaks on LVA ja eElurikkuse 

andmetel hiireviud viimase 10 aasta jooksul registreeritud Tallinnas 30 korral ja Haaberstis 5 

korral, neist aga mitte kordagi Astangu-Mäeküla piirkonnas. Pesitsemiseks eelistab hiireviu 

okaspuumetsi, pesa paikneb tihti kuusel või männil. Väga oluline on, et pesitsusala lähistel asuks 

hiireviule toitumiseks, pisinärilistele elupaigaks sobivaid niidualasid. 

  

6. Rukkirääk Crex crex, III kaitsekategooria, EL linnudirektiivi I lisa liik. Tallinnas on EELI-

Se andmetel 10 leiukohta, neist Haabersti linnaosas vaid üks. LVA ja eElurikkuse andmetel on 

liiki viimase 10 aasta jooksul registreeritud Tallinnas 59 korral, neist Haaberstis 20 korral ja 
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omakorda neist 16 korda on olnud Astangu-Mäeküla piirkonnast. Registreeritud mitmel pool nii 

klindipealsete kui ka Järveotsa ojast kagusse jäävate niidualade ulatuses. Liigi peamised elupai-

gad on viljapõllud ja niisked niidud, kuid seda lindu võib kohata ka raiesmikel. Üldiselt on selle 

hääbuva levila ja arvukusega liigi jaoks Astangu-Mäeküla niidualad endiselt sobivad ja nende 

väärtuslike looduskoosluste säilimisel on lootust seda liiki siin ka tulevikus kohata. 

 

7. Väänkael Jynx torquilla, III kaitsekategooria, Tallinnas EELISe andmetel viis leiukohta, 

neist neli Haaberstis ja neist omakorda kolm jäävad kavandatava Astangu-Mäeküla kaitseala pii-

resse. LVA ja eElurikkuse andmetel on liiki viimase 10 aasta jooksul registreeritud Tallinnas 39 

korda, neist Haaberstis 13 korda ja neist Astangu-Mäeküla piirkonnas 6 korda. Alal on kokku  

kolm pesitsusterritooriumi, neist üks kindel pesitsemine. Väänkael pesitseb hõredates leht- ja se-

gametsades, saludes, puisniitudel, parkides, suuremates aedades jt puistutes, samuti üksikutes 

puudes ja asulate servades. Pesa teeb rähni või puukoristaja vanasse pesaõõnde või pesakasti või 

looduslikku puuõõnsusse. Seetõttu on väga oluline, et selle metsakooslustes toimivate toitu-

misahelate ühe võtmeliigi säilimiseks Astangu-Mäeküla piirkonnas, säiliks nii talle pesitsemi-

seks sobivaid õõnsustega puid kui ka toidubaasi – sipelgaid jt putukaid. 

 

8. Musträhn Dryocopus martius, III kaitsekategooria, EL linnudirektiivi I lisa liik. Tallinnas 

EELISe andmetel seitse leiukohta, neist kaks Haaberstis, mõlemad Astangu-Mäeküla kaitseala 

piirides. LVA ja eElurikkuse andmebaaside alusel on viimase 10 aasta jooksul liiki registreeritud 

Tallinnas 84 korda, neist Haaberstis 10 korda ja neist omakorda Astangu-Mäeküla piirkonnas 

ühel korral. Alal pesitses 2009. aasta seisuga vähemalt kaks paari. Elutseb suurtes okasmetsades 

ja männi-segametsades, pesa armastab teha haava- või männitüvesse. Kuna liik on tervikliku 

metsakoosluse üks indikaatoreid, siis viitab tema olemasolu sellele, et Astangu-Mäeküla metsa-

kooslused on väärtuslikud ja heas looduslikus seisus ning neid tuleks sellistena ka säilitada. 

 

9. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor, III kaitsekategooria, Tallinnas EELISe andmetel ka-

heksa leiukohta, neist pooled, st neli Haabersti linnaosas ja neist omakorda kolm Astangu-

Mäeküla kaitseala piires. LVA ja eElurikkuse andmetel on liiki viimase 10 aasta jooksul Tallin-

nas registreeritud 97 korral, neist Haaberstis 23 korral ja neist omakorda Astangu-Mäeküla piir-

konnas 4 korral. Kokku on registreeritud 3 kindlalt pesitsevat ja üks tõenäoliselt pesitsev paar. 

See rähn eelistab mitmesuguseid lehtpuistuid, sealhulgas suuremaid parke ja kalmistuid, aga ta ei 

põlga ka hõredamaid segametsi. Toitub metsakooslustes elutsevatest putukatest. 

 

10. Nõmmelõoke Lullula arborea, III kaitsekategooria, EL linnudirektiivi I lisa liik. Tallinnas 

EELISe andmetel neli leiukohta, Haaberstis lisaks neile neli arvatavat leiukohta. Astangu-

Mäeküla piires registreeritud 2 tõenäolist pesitsust klindipealsel rohumaal. LVA ja eElurikkuse 

andmetel on Tallinnas liiki viimase 10 aasta jooksul registreeritud 7 korral, neist ühel korral 

Haaberstis ja see on 2015. aastal kuuldud laul Astangu-Mäeküla piirkonnas. Pesitseb nõmme- ja 

loometsades, loopealsetel ja raiesmikel. Toitub mitmesugustest putukatest ja taimeseemnetest. 

Tema esinemine Astangu-Mäeküla loopealsel viitab selle säilinud kõrgele loodusväärtusele. 

 

11. Suitsupääsuke Hirundo rustica, III kaitsekategooria. EELISe andmetel on Tallinnas viis 

arvatavat leiukohta, aga 2009. aasta andmeil on Astangu-Mäeküla piires registreeritud ühe paari 

kindel pesitsemine. LVA ja eElurikkuse andmetel on Tallinnas liiki viimase 10 aasta jooksul re-

gistreeritud 106 korral, neist 24 korral Haaberstis ja neist omakorda kahel korral Astangu-

Mäeküla piirkonnas. Suitsupääsuke eelistab pesapaiga valikul kultuurmaastikke. Ta ehitab mu-

dast, savist ja rohukõrtest pesa hoone räästa alla, vähese inimasustusega piirkondades ka kaljude 

külge. Üldiselt on suitsupääsuke loodussõbraliku inimasustuse indikaator. Ta on inimkaasleja 

seal, kus peetakse kariloomi või leidub avatud kompostimist, mis toob alale piisavalt putukaid, 
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kellest suitsupääsukesed toituvad. Samuti peab suitsupääsukese jaoks leiduma piisavalt pesaehi-

tuseks sobivat savikat muda, mistõttu eelistab liik ka veekogude lähedust. 

 

12. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva, III kaitsekategooria, EL linnudirektiivi I lisa liik. Tal-

linnas EELISe andmetel 9 leiukohta, neist kaks Haaberstis. Varasemalt on registreeritud üks ja 

2010 aasta ekspertiisi välitööde käigus kaks võimalikult pesitsevat paari alal, neist üks Astangu 

klindi esises metsas ja teine klindipealses Tähetorni tänava ja raudteetammiga piirnevas metsas. 

LVA ja eElurikkuse andmetel on Tallinnas viimase 10 aasta jooksul registreeritud 60 korral, 

neist 11 korral Haaberstis ja neist omakorda neljal korral Astangu-Mäeküla piirkonnas. Ta asus-

tab tavaliselt suuremaid lopsaka taimestikuga leht- või segametsi, aga elutseb ka vanades kuusi-

kutes. Toiduks napsab õhust putukaid. Just putukate piisaval arvul olemasolu ja piisavalt varjuli-

sed elupaigad metsakoosluses on sellele varjulisele linnuliigile olulised. 

 

13. Punaselg-õgija Lanius collurio, III kaitsekategooria, EL linnudirektiivi I lisa liik. Tallinnas 

EELISe andmetel neli leiukohta ja neist kaks Haaberstis. Varasemalt on registreeritud üks või-

malik pesitsemine ja 2010. aasta ekspertiisi välitööde käigus ühe paari kindel pesitsus alal. LVA 

ja eElurikuse andmetel on viimase 10 aasta jooksul liiki registreeritud Tallinnas 37 korral, neist 

10 korral Haaberstis ja neist omakorda neljal korral Astangu-Mäeküla piirkonnas. Ta elutseb 

avatud või pooleldi avatud maastikul põõsastihnikutega aladel, samuti aedades ja parkides. Toi-

tub suurematest putukatest, näiteks kiilidest ja tirtsudest, aga sööb ka pisinärilisi, karihiiri, nahk-

hiiri, konni ja isegi linde. Teda esineb tihti just mosaiiksetes väikepõllumajandusega seotud ha-

jaasustusega maastikes, aga ka linnaservades. Limiteerivaks on tihti just piisavalt varjuliste pesa-

paikade ja püsiva toidubaasi olemasolu. Astangu-Mäeküla piirkonnas on liigi olemasolu seotud 

ennekõike just piisavalt heas looduslikus seisus olevate niidukoosluste säilimisega. 

 

3.4. Ulukid 
 

Suurulukite levikut ja liikumist alal on uuritud teadaolevalt kolmel korral: põgusalt 2010. aastal 

tehtud püsielupaiga ekspertiisi käigus käesoleva ekspertiisi koostaja poolt; põhjalikumalt 2019. 

aastal Tähetorni tänava ulukiuuringus Jaanus Remmi jt poolt ning 2021. aastal Paldiski mnt 116a 

– Tähetorni tn vahelise rekonstrueeritava Paldiski maantee lõigu ulukiuuringus Jaanus Remmi jt 

poolt. Lisaks tehti ulukiuuringut põgusalt ka käesoleva ekspertiisi välitööde käigus ning kaardis-

tati peamise suurulukite liikumisrajad kavandatava kohaliku kaitseala piires. 

 

2010. aastal selgitati ulukite liikumist ja selgus et ala läbivad nii põtrade, metssigade kui ka 

metskitsede mitmed tugevalt sisse käidud jäljerajad. Välitööde käigus registreeriti ka üks rebane 

ja üks metskits ületamas raudteetammi, mis praeguse Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala pii-

riks, ja suundumas Astangu poole. Tuuakse välja, et praegused puutumatud metsamassiivid, nii 

Astangu klindi ees kui ka Tähetorni tänava ja raudteetammi ääres on nii püsivaks elualaks kui ka 

rändekoridoriks kõigile kolmele Eesti levinumale suurele sõraliseliigile: põdrale, metsseale ja 

metskitsele. Nende massiivide katkestamine nt ehitustegevusega või ka maanteega toob kindlasti 

kaasa hulgaliselt lahendamist vajavaid konflikte ja pikemas perspektiivis viib need liigid Tallin-

na elustikust vähemalt Haabersti-Mustamäe piirkonnas, aga võimalik ka et Nõmmel, kuna Harku 

rappa pääsevad suured sõralised ligi just Astangu kaudu. 

 

2019. aasta Tähetorni tänava uuringus märgitakse, et olemasolevate andmebaaside põhjal on Tä-

hetorni tänava uurimisala piirkonnas varem registreeritud kokku 42 liiki imetajaid, neist 4 on 

suurulukid – põder, metskits, metssiga ja ilves. Viimane neist on registreeritud aga uuringualast 

enam kui 4 km kaugusel, seega ei saa teda siiski lugeda sellel konkreetsel alal registreeritud lii-

giks. Selle uuringu välitööde käigus leiti uurimisalal 10 imetaja liiki: põder, metssiga, metskits, 
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rebane, kährikkoer, mäger, halljänes, orav, kobras ja mutt. Teelõiku ümbritsevates metsades ja 

mujal esines sageli metskitse ja põdra tegevusjälgi, paari koha peal oli metssigu liikunud. Suu-

rulukid olid vältinud aktiivselt inimeste kasutatavaid radu ning hoonete vahetut lähedust. Väike-

kiskjatest tuvastati rebane, kährikkoer ja mäger. Suurkiskjate (hunt, karu, ilves, šaakal) esinemist 

peetakse alal vähetõenäoliseks seoses olulise inimhäiringuga. Kohati oli jäneste jälgi ja väljahei-

teid (täpsemalt halljäneste). Nõmme aedlinnale on iseloomulik oravate ja siilide rohkus seetõttu 

eeldatakse nende liikide kõrget arvukust ka Tähetorni tänaval. Veerme tänava ristmikust läänes 

on üleujutatud puisturiba, mida asustavad koprad. Samuti liiguvad koprad piirkonna suurematel 

kraavidel ja ojadel. 

 

2021. aastal tehtud Paldiski mnt lõigu ulukiuuringus märgitakse, et kokku on uuritavast teelõi-

gust kuni 5 km ulatuses loodusvaatluste andmebaasides registreeritud 39 liiki imetajaid, neist 23 

liiki on registreeritud ka uuringu välitööde käigus. Need liigid on: põder, metskits, rebane, käh-

rikkoer, mäger, nugis, nirk, mink, halljänes, valgejänes, orav, kobras, juttselg-hiir, kaelushiir, 

koduhiir, mügri, leethiir, uruhiir, mutt, metskarihiir, põhja-nahkhiir, veelendlane. Kaitsealustest 

liikidest on uuritava teelõigu lähedal kohatud eelkõige II kategooria kaitsealuseid käsitiivalisi: 12 

liiki, lisaks liigini määramata kirjed. Neist 7 liiki, sh loodusdirektiivi II lisasse kuuluv tiigilend-

lane, esinevad teelõigust 1 km raadiuses. 

 

Loetletud uuringute andmete ja ekspertiiside välitööde andmete alusel konstrueeritud peamised 

põtrade, metskitsede ja metssigade liikumisrajad ja peamised varjepaigad Astangu-Mäeküla kait-

sealal on toodud joonistel 17 kuni 19. 

 

 
 

Joonis 17. Teadaolevatel andmetel (nii vaatlused kui käigurajad ja muud tegevusjäljed) põhinev 

põtrade peamiste liikumisradade (kollased jooned) skeem ja peamised varjepaigad (kollasega 

piiritletud viirutatud alad) Astangu-Mäeküla kavandataval kaitsealal (kaitseala punase viirutuse-

ga ja püsielupaik lilla viirutusega). 
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Joonis 18. Teadaolevatel andmetel (nii vaatlused kui käigurajad ja muud tegevusjäljed) põhinev 

metskitsede peamiste liikumisradade (rohelised jooned) skeem ja peamised varjepaigad (roheli-

sega piiritletud viirutatud alad) Astangu-Mäeküla kavandataval kaitsealal (kaitseala punase viiru-

tusega ja püsielupaik lilla viirutusega). 

 

 
 

Joonis 19. Teadaolevatel andmetel (nii vaatlused kui käigurajad ja muud tegevusjäljed) põhinev 

metssigade peamiste liikumisradade (lillad jooned) skeem ja peamised varjepaigad (lillaga piirit-

letud viirutatud alad) Astangu-Mäeküla kavandataval kaitsealal (kaitseala punase viirutusega ja 

püsielupaik rohelise viirutusega). 
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3.5. Nahkhiired 
 

Looduskaitseseaduse alusel kuuluvad kõik nahkhiireliigid Eestis II kategooria kaitse alla.  

 

Kuna nahkhiirte talvituspaigana kasutusel olevad laskemoonalaod jäävad kõik 2021. aasta suvel 

moodustatud püsielupaiga piiresse ja on sellega juba kaitse all, siis siinkohal eraldi nahkhiirte 

talvitumise teemal ja talvitusmiselupaiga väärtuse teemal ei peatuta vaid käsitletakse ainult 

nahkhiirte suviseid elupaiku, aga ka parvlemisperioodi vajadusi. 

 

2009. aastal projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs“ nahkhiirte uuringu 

tulemusena registreeriti suvisel perioodil Astangu-Mäeküla piirkonnas vaid kaks liiki nahkhiiri 

(vt ka joonis 20): 

 

1. põhja-nahkhiir Eptesicus nilssoni,  

2. veelendlane Myotis daubentoni. 

 

Selle uuringu põhjal järeldatakse, et suvisel perioodil ei ole Astangu-Mäeküla piirkond nahkhiir-

tele atraktiivne elupaik, sest metsades leiduv vähe õõnsusi ja metsad on võsastunud ning veeko-

gud suhteliselt kinni kasvanud. 

 

2018. aastal läbi viidud nahkhiirte talvitumise ja sügisparvlemise uuring Astangu laskemoonala-

dudes ja lähiümbruses ning ekspertarvamus ala kaitse alla võtmise kohta käsitleb aga ka nahk-

hiirte talvitumise välist perioodi. Selles uuringus tõdetakse, et arendustegevuse realiseerumine ja 

ala mitte säilitamine rohealana toob kaasa metsakatte vähenemise ning veerežiimi muutmise ja 

selle tulemusena ka nahkhiirte sügisese ning kevadise elupaiga hävimise. 

 

 
 

Joonis 20. Astangu-Mäeküla kavandataval kaitsealal (punase viirutusega) ja 2021. aasta suvel 

moodustatud püsielupaigas (rohelise viirutusega) registreeritud nahkhiirte leiukohad (kollane 

täpp – põhja-nahkhiir; roheline täpp – veelendlane) 2009. a. suvise nahkhiireuuringu andmetel. 
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Tuuakse veel välja, et nahkhiired kasutavad elukohtade vahel liikumiseks pika aja jooksul välja 

kujunenud liikumisteid. Sellisteks liikumisteedeks on metsade ja veekogude servad, hekid, teed 

ja metsasihid. Samu maastikuelemente kasutatakse sageli ka toitumiseks. Lagealasid, mis pakuk-

sid sageli lühemat ja otsemat liikumisteed kahe punkti vahel, enamus liike reeglina väldib. As-

tangu piirkonnas on välja kujunenud selge teedevõrgustik. Mäeküla panga alust metsa läbistavad 

kolm pangaga paralleelselt paiknevat teed, mis on nii sügisel enne talvitumist, kui ka kevadel 

peale talvitumist, nahkhiirtele olulised toitumisalad ning liikumisteed. Panga aluse maastiku 

hoonestamisel hävinevad nahkhiirte poolt kevadel ja sügisel intensiivselt kasutatud toitumisalad 

ja liikumisteed. Selle tagajärjeks on Astangu elupaigakompleksi kvaliteedi langus, mis võib viia 

talvituvate isendite arvukuse langemisele. Toitumisalade kadumisel võib langeda ka sobivus 

parvlemiskohana, mis omab otsest mõju populatsiooni sigimisele ja järelkasvule. 

 

Aastatel 2009 kuni 2011 läbi viidud uuringute põhjal järeldatakse, et Astangu piirkond on nahk-

hiirtele oluline ennekõike toitumispaigana kevadperioodil, pärast talveunest ärkamist, sügispe-

rioodil parvlemispaigana ning talvel talvituspaigana. Suvel leidub nahkhiiri piirkonnas vähe ning 

teadmata on ala kasutus toitumispaigana sügisperioodil. 

 

2011. aasta aprillis läbiviidud kevadise aspekti uuringu tulemusena registreeriti kolm liiki nahk-

hiiri ja üks liigini määramata perekond (mille liigini määramist kasutatavad seadmed ja metoodi-

ka ei võimaldanud):  

 

1. põhja-nahkhiir Eptesicus nilssoni, II kaitsekategooria; 

2. pruun-suurkõrv Plecotus auritus, II kaitsekategooria; 

3. tiigilendlane Myotis dasycneme, II kaitsekategooria; 

4. perekond lendlane Myotis, II kaitsekategooria. 

 

Uuringu autorid järeldavad, et nahkhiired kasutavad kevadel talvituspaiga esist metsamaastikku 

laialdaselt toitumiseks. Tulemus erineb märkimisväärselt 2009. aasta suvel läbi viidud uuringu 

tulemustest, mille käigus leiti ala lendamas vaid üksikuid isendeid. Erinevus nahkhiirte arvuku-

ses on seletatav toitumis- ja muude elualade sessoonse kasutamisega. Tegu on olulise toitumisa-

laga, mida nahkhiired kasutavad intensiivselt talvitumise lõppedes. Teed ja neid ääristavad puud 

on lisaks toitumisele olulised lineaarsed maastikuobjektid, mida nahkhiired kasutavad liikumisel 

ühelt alalt teisele. Toitumisaladeks ja lennuteedeks sobivate maastikuelementide säilimine koo-

baste ümbruses on eelduseks Astangu piirkonna püsimiseks nahkhiirtele soodsa elupaigana. Töö 

kokkuvõttes soovitatakse nahkhiirtele soodsate tingimuste tagamiseks säilitada senine maastik 

vähemalt pooleni 2. ja 3. transekti vahelisest metsast (min. 300 m talvituspaikade avadest). Lää-

ne poolt tuleks säilitada valguskartlikele nahkhiirtele sobiv liikumisühendus teisel pool Paldiski 

maanteed asuvate aladega. 

 

Nahkhiirte sügisese parvlemise uuring viidi läbi 2011. ja 2012. aastal septembris-oktoobris ning 

uuringu tulemusel leiti Astangul parvlemas 6 nahkhiireliiki – põhja-nahkhiir, pruun-suurkõrv, 

vee-, tiigi-, tõmmu- ja habelendlane. Töö autor järeldab, et Astangu on keskmisest kõrgema 

nahkhiirte liigirikkusega piirkond, mis pakub nahkhiirtele sobivaid elupaikasid mitmel aastaajal. 

Tuuakse välja, et ala katab lehtpuumets, mis on liigendatud teede, lagendike ja veekogude poolt, 

mis tagavad nahkhiirtele piisava toidubaasi ning maa-alused käigud pakuvad sobilikke tailvitu-

mispaikasid. Mõlemad kriteeriumid on olulised eeldused mastaapseks parvlemiseks. 

 

2011. aasta kevadel läbi viidud uuring näitas, et nahkhiired kasutavad kevadel, peale talvitumis-

hooaja lõppu, intensiivselt Mäeküla pangast põhja ja lääne poole jäävaid alasid. Pangast põhja 

poole jääv metsamaastik on kasutusel toitumisalana ning seda võib pidada nahkhiirtele oluliseks 
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elupaigaks. Nahkhiirte arvukus Mäeküla panga aluses metsas langeb pangast kaugenedes. Nahk-

hiired kasutavad toitumiseks peamiselt pangaga paralleelselt 50 ja 150 m kaugusel olevaid teid 

ning piirkonna läänepoolset osa, mis on tõenäoliselt ka liikumisteeks Harku järve poole toituma 

lendamisel. Nahkhiired ei kasuta kevadel märkimisväärselt Mäeküla pangast lõunasse (panga 

peale) jäävaid rohumaid ja ida suunda jäävaid alasid.  

 

Astangu piirkonnas toimub sügiseti nahkhiirte massiline koondumine, millest annab tunnistust 

parvlemisuuringu käigus seitsme ööga püütud isendite arv (849). Kogu uuringu käigus oli nahk-

hiirte taaspüüke vaid kolm, mis kinnitab nahkhiirte suurt arvukust antud piirkonnas. Parvle-

misuuringu käigus tehti kindlaks 6 nahkhiireliiki - põhja-nahkhiir, pruun-suurkõrv, vee-, tiigi-, 

tõmmu- ja habelendlane. Eestis tuleb nendest liikidest eriti haruldaseks pidada habelendlast, kel-

le kohta on vaid üksikuid leiukohti.  

 

Astangul 2018. aastal läbi viidud parvlemisuuringu käigus püüti kinni 761 isendit, kes kuulusid 7 

liiki. Tabatud liikideks olid põhja-nahkhiir, pruun-suurkõrv, veelendlane, tiigilendlane, tõmmu-

lendlane, habelendlane ja Nattereri lendlane. Kõige arvukamaks liigiks oli tõmmulendlane 421 

isendiga ning järgnesid veelendlane ja põhja-nahkhiir vastavalt 178 ja 92 isendiga. Tuuakse välja 

et Astangu laskemoonaladude ja Mäeküla panga all paiknev mets on sinna kokku koonduvatele 

nahkhiirtele oluliseks elupaigaks kolmel aastaajal täites kevadel ja sügisel olulist rolli toitumisel 

ja sigimisel ning talvel talvitumisel. Seega kasutavad nahkhiired ala väga mitmekülgselt ning see 

täidab mitut tähtsat funktsiooni, mis on kriitilise tähtsusega populatsiooni püsimisel. Uuringu 

järeldustena tuuakse välja püsielupaiga piiritlemise ettepanekud ja neist eelistatum on see, mille 

puhul püsielupaiga põhjapiir ulatuks klindiesisest teisest paralleelsest teest 100m võrra veel põh-

ja poole ja tagaks selle tulemusena kogu selle ala säilimise, kus on dokumenteeritud nahkhiirte 

intensiivne toitumine kevad- ja sügisperioodil. Sellele vaatamata ei moodustatud püsielupaika 

selle ettepaneku järgi vaid lähtuti nahkhiireuurijate vähem eelistatud ettepanekust, kus põhjapiir 

ulatub vaid teise teeni, mille tulemusena suurem osa esialgsest rohealast hävib, kuid säilib väike 

rohevöönd, mis võib toimida nahkhiirte liikumisteena ning vähesel määral ka toitumisalana. Sel-

le variandi kohta, mis püsielupaiga moodustamisel aluseks võeti, öeldakse 2018. aasta parv-

lemisuuringus nii: „Lahenduse korral paraneksid vähenenud häiringute läbi talvitustingi-

mused, kuid ei oleks tagatud ala kevadiste ja sügiseste funktsioonide säilimine täies mahus. 

Selline piiranguvööndi ulatus toob tõenäoliselt kaasa alal sellised muutused, mis mõjuvad 

nahkhiirte parvlemistingimustele negatiivselt. Halveneda võivad nahkhiirte liikumisteed 

laskemoonaladudesse.“ 

 

Arvestades seda, et püsielupaik ei taga täielikult Astangul talvituvate nahkhiirte kevadise ja sügi-

sese parvlemisaegse toitumise ala säilimist, oleks vajalike väärtuslike looduskoosluste säilitami-

ne kohaliku kaitsealana selle tagamiseks võimalik lahendus. 

 

3.6. Kahepaiksed ja roomajad 
 

2017. aastal läbi viidud kahepaiksete seire aruandes märgitakse, et Astangu seirealal, mis paik-

neb Rehe tänava lõpus, asub väga mitmekesise taimestikuga veekogu. Paraku on veekogu ida-

poolne kaldaala uusarenduse käigus prahistatud – ehituspraht on veekokku lükatud. Lisaks on 

veekogu ka kraavitatud, mistõttu on sellest suurem osa kuiv. 2017.a seire käigus leiti veekogust 

hulgaliselt tähnikvesilkie mune ja vastseid ning hariliku kärnkonna kulleseid (viimaseid oli vee-

kogus sadu). Ka varasemalt on sellest veekogust tähnikvesilikke leitud. 
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Herpetoloog, kes seiret läbi viis, annab teada, et kui veekogu prahistamist jätkatakse, siis kaob 

Astangult üks peamisi, kahepaiksetele väga olulisi sigimispaiku ja näeb vajaliku tegevusena ette, 

et veekogu tuleb lääneosas süvendada ning prahistatud kaldaala puhastada. 

 

Kõige mahukama kahepaikseid ja roomajaid käsitleva uuringuna on Astangu piirkonnas 2019. 

aastal OÜ Põhjakonn poolt läbi viidud Astangu kahepaiksete ja roomajate rohevõrgustiku sidu-

suse analüüs. Selles uuringus tuuakse välja et Astangu uurimisalal leidub ulatuslike ja mitmeke-

siste märgaladega vanu lodumetsi, võsastunud ja setetega täitunud kraave, päikesele avatud kuivi 

niite ja loopealseid, samuti kõrge (kuni 15 m) osaliselt paljanduv paekallas ning Peeter Suure 

merekindluse laskemoonaladude varemed. Tõdetakse, et Astangu uurimisala lääneosas (Paldiski 

maanteeni) on säilinud veel avatud loopealseid, mis pakuvad kvaliteetset elupaika nii roomajate-

le (eriti just arusisalik, nastik ja rästik), kui toitumisala kahepaiksetele. Samas on lääneosa met-

saalal alustatud laialdase elamuarendusega, mille käigus on siinset lodumetsa juba osaliselt kui-

vendatud ja pinnasega täidetud. 

 

Selle uuringu välitööde käigus leiti Astangu uurimisalalt 4 liiki kahepaikseid: rohukonna (Rana 

temporaria), rabakonna (Rana arvalis), harilikku kärnkonna (Bufo bufo) ja tähnikvesilikku (Lis-

sotriton vulgaris), kes kõik on looduskaitseseaduse alusel III kaitsekategoorias.  

 

Roomajatest kohati Astangu uurimisalal nelja liiki, kes kõik on III kaitsekategoorias: vaskuss 

(Anguis fragilis), arusisalik (Zootoca vivipara), rästik (Vipera berus) ja nastik (Natrix natrix). 

 

Uuringus leitakse, et ala seisundit võib roomajate elupaigavajadusest lähtuvalt rahuldavaks pida-

da, kuna ala pakub väga mitmekesist elupaika, seal esineb nii lodumetsa, mis on eriti oluline just 

vaskussile ja nastikule, kui ka päikselisi kuivemaid alasid rästikule ja arusisalikule. Märjemad 

alad jäävad piirkonna põhja- ja ka lõunapoolsesse ossa ning kuivemad ida poole. Ida poole jääv 

kuivem ala on avatud ning liivane, liivane osa paljandub ka Astangu uurimisala keskosas. Suures 

osas on Astangu ala kraavitatud ning pikitud paljude väikeste veekogudega, selline elupaik sobib 

ideaalselt nastikule ja seda tuleks võimalikult suures osas säilitada. Kogu Astangu alal paiknevad 

vanad hoonete müüritised ja varemed, mis on elupaigaks erinevatele närilistele, on hetkel väga 

olulised alad rästikule toitumiseks ning ka neid peaks säilitama. 

 

Lisaks tuuakse uuringus välja et Astangu uurimisala on nii kahepaiksete kui roomajate seisuko-

hast väga väärtuslik elupaik. Võrreldes Tallinna teiste piirkondadega on siin üsna suurtel aladel 

säilinud omavahel hästi ühendatud elupaigakomponentidest (paljunemis-, toitumis-, varjumis-, 

peesitamis- ja talvitumisaladest) koosnevad elupaigakompleksid, mis paraku enamuses Tallinna 

rohealadest on juba hävinud. Seetõttu on ka Astangu piirkonna kahepaiksete ja roomajate asur-

konnad veel suhteliselt arvukad ja elujõulised. Selleks, et asurkondade seisund ei halveneks, on 

väga oluline säilitada siinne terviklik elupaigakompleks, seda oluliselt killustamata. Selleks tuleb 

alal säilitada võimalikult suured ja sidusad elupaigalaigud. Juhul kui ala arenduse käigus elupai-

gad hävivad (nt. kahepaiksete sigimisalad), tuleb need kindlasti samas mahus kompenseerida. 

 

Kahepaiksete ja roomajate esinemispaikade ning nende liikide elupaigakomplekside olemasolu 

ja terviklikkuse alusel jagati Astangu uurimisala 9-ks tuumalaks (vt joonis 21). Iga tuumala si-

saldab kahepaiksetele ja/või roomajatele olulisi sigimispaiku, toitumisalasid ning varjepaiku. Te-

hakse ettepanek liita tuumalad 2 ja 4 kindlasti Astangu püsielupaigaga, kuna need on Astangu 

piirkonna kõige väärtuslikumad kahepaiksete elu- ja sigimispaigad. Selleks, et Astangu aren-

dusala kahepaiksete ja roomajate asurkondadel säiliks ühendatud ka teiste ümbruskonna roheala-

del elutsevate asurkondadega, tuleks tuumalad nr 1 ja 2 jätta hoonestamata. 
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Joonis 21. Astangu kahepaiksete ja roomajate rohevõrgustiku sidususe analüüsi käigus registree-

ritud kahepaiksete ja roomajate leiukohad ja moodustatud tuumalad Astangu uurimisalal (punane 

punkt/viirutus – rohu- ja/või rabakonn; kollane punkt – harilik kärnkonn; roheline punkt – täh-

nikvesilik; kollane tärn – arusisalik; punane tärn – rästik; tumesinine tärn – vaskuss; helesinine 

tärn – nastik; tumerohelise viirutusega ala – tuumala; kollased nooled – põhilised liikumisteed; 

punased sõõrid – konfliktkohad teede ületamisel). 

 

Mitu eraldi uuringut on koostatud ka üksikutele detailplaneeringualadele, sh nt Astangu tänaval, 

Jalami tänaval ja Kadaka tee aadressiga, seega nii ala põhja kui lõuna/kagu osas. Neis uuringutes 

on detailplaneeringute lahendusi muudetud küll sobivamaks kahepaiksetele ja roomajatele ning 
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toodud välja mitmeid leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid, aga üldiselt on on selge, et ela-

muarendus killustab ala väärtuslikku looduskoosluselist tervikut ja pikas perspektiivis ei aita siin 

ka leevendusmeetmed. Seda näitab ka ala kaguosas paiknev ja suhteliselt hiljuti rajatud elura-

joon, mille külje alla jääb kahepaiksete ja roomajate rohevõrgustiku sidususe analüüsi tuumala 8. 

Selle elurajooni eelselt tehti samuti mitmeid nõudmisi leevendusmeetmete ja haljastuslahenduste 

kohta, aga tegelikkuses kujunes elurajoon ikka samasuguseks, nagu mujal linnas, kus korterma-

jade vahele on rajatud tehis-haljastusega alad ning ehituspraht ning vundamendiaukudest välja 

võetud pinnas lükatud laiali ümbritsevatesse looduskooslustesse. Selline ehituspraktika ei taga 

kuidagi kahjuks väärtuslike looduskoosluste säilimist ei ehitusalade siseselt, majade vahel ega ka 

ehitusalade ümbruses. Arvetsades, et kahepaiksete ja roomajate kooslused Astangu-Mäeküla 

piirkonnas on unikaalsed kogu Tallinna piires ja lisaks loodusväärtusele on juba pakkunud kõr-

get väärtust ka loodushariduslikult – Astangu tänaval on toimunud kümmekond aastat kahepaik-

seid kudemisajal turvaliselt üle tänava aitavad talgud ja Astangu aladele on toimunud ka loodus-

retki, mille käigus siinset rikast kahepaiksete faunat tutvustatakse. 

 

Kahepaiksete ja roomajate leiukohad Astangu-Mäeküla kavandatava kaitseala piires on toodud 

joonistel 22 ja 23. 

 

 
 

Joonis 22. Uuringute ja andmebaaside andmetel Astangu-Mäeküla kavandataval kaitsealal (pu-

nase viirutusega) ja 2021. aasta suvel moodustatud püsielupaigas (rohelise viirutusega) registree-

ritud kahepaiksete leiukohad ja olulisemad elupaigad (kollane täpp – leiukoht; kollane viirutus – 

oluline elupaik). 
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Joonis 23. Uuringute ja andmebaaside andmetel Astangu-Mäeküla kavandataval kaitsealal (pu-

nase viirutusega) ja 2021. aasta suvel moodustatud püsielupaigas (rohelise viirutusega) registree-

ritud roomajate leiukohad ja olulisemad elupaigad (kollane täpp – leiukoht; kollane viirutus – 

oluline elupaik). 

 

3.7. Tolmeldajad  
 

Projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs“ tolmeldajate seire tulemusena 

registreeriti Astangu piirkonnas kokku 45 liiki suurliblikaid, mis oli kõige rohkem uuringuga 

haaratud 12st ruudust Tallinnas. Samuti oli päevaliblikakoosluste diversiteediindeks üks kõrge-

maid – 7,0, mis jäi alla vaid Raku ja Järve piirkonnale. Seega võib Astangu piirkonda pidada ka 

liblikafauna poolest Tallinnas üheks kõige elurikkamaks. Olulise väärtusena fikseeriti vareskae-

ra-aasasilmiku Coenonympha hero olemasolu Astangu klindi pealse looniidu serval. Selle III 

kaitsekategooria ja EL loodusdirektiivi IV lisa liigi jaoks sobivat elupaika on alal aga veel palju. 

Eraldi tehtud kimalaste uuringu tulemused sarnanevad liblikauuringule – kokku registreeriti As-

tangu piirkonnas 18st perekonda Bombus kuuluvast ja Eestis looduskaitse all olevast kimalaselii-

gist 13 liiki ja lisaks 5 kägukimalase liiki:  

 

- talukimalane Bombus hypnorum, III kaitsekategooria 

- kivikimalane Bombus lapidarius, III kaitsekategooria 

- maakimalane Bombus lucorum, III kaitsekategooria 

- põldkimalane Bombus pascuorum, III kaitsekategooria 

- tume kimalane Bombus ruderarius, III kaitsekategooria 

- Schrenki kimalane Bombus schrencki, III kaitsekategooria 

- sorokimalane Bombus soroeensis, III kaitsekategooria 

- metsakimalane Bombus sylvarum, III kaitsekategooria 

- karukimalane Bombus terrestris, III kaitsekategooria 

- aedkimalane Bombus hortorum, III kaitsekategooria 

- hall kimalane Bombus veteranus, III kaitsekategooria 

- niidukimalane Bombus pratorum, III kaitsekategooria 

- triipkimalane Bombus cryptarum. 
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Kimalaste osas oli ülalmainitud uuringus sarnaselt päevaliblikatele ja linnustikule Astangu ala 

üks liigirikkamaid Tallinnas, samuti ka isendirikkaim. Diversiteedi indeks oli kimalaste ja kägu-

kimalaste koosluste jaoks Astangu alal muudest Tallinna uuringualadest peajagu üle – 4,3, kus-

juures muude alade indeksid jäid kõik alla 3,5. See näitab ala kõrget elurikkust ka selgrootutest 

tolmeldajate osas. Uuringu tulemuste alusel on aruandes leitud, et kogu Astangu piirkonna 

niidualad vajavad säilitamist selliste taimekooslustena, nagu nad hetkel on, igasugust 

inimmõju tuleb vältida. Astangu klindiesise metsa ees kulgeva kõrgepingeliini ala kohta on 

öeldud, et ehitustegevuse laienemisel selles piirkonnas võivad sealsed liigniisked ja kõrget ro-

hustut soodustavad tingimused muutuda ja see oleks olemasolevatele kooslustele hukutav (või-

vad kaduda kollatähn-kuldpunnpea biotoop ja hävida kimalaste pesitsuspaigad). 

 

2010. aastal projekti „Tallinna fauna seisund aastatel 1980-2010“ tolmeldajate (päevaliblikate ja 

kimalaste) ja ööliblikate seire tulemusena selgus samuti, et liigirikkaim transekt 2010. aasta päe-

valiblikate seire tulemuste põhjal oli 29 liigiga Astangu. Ka kimalaste seire andis 13 liigi ja 227 

isendiga Astangul kõige liigi- ja isendirikkama tulemuse. 2016. aastal tehti Astangu-Mäeküla 

piirkonnas klindiastangu pealse niidu lääneosas eraldi uuring päevaliblikate ja kimalaste fauna 

kontrolliks ja selle tulemusena registreeriti alal tunni aja jooksul 16 päevaliblikaliiki ligi 300 

isendiga ning 8 päriskimalase ja 3 kägukimalase liigi olemasolu. Need olid: Bombus pascuorum, 

B. lucorum, P. lapidarius, P. ruderarius, B. hypnorum, B. terrestris, B. soroeensis, B. sylvarum 

ja Psithyrus rupestris, P. bohemicus ja P. vestalis. Need suhteliselt põgusad vaatlustulemused 

annavad veel kord tunnistust selle piirkonna tolmeldajate fauna seni veel heale seisundile, mis 

otseselt viitavad nii taimestiku kui ka kogu loodusliku koosluse heale seisukorrale ning jätku-

suutlikkusele. 

 

2018. aastal tehti eraldi kimalaste inventuuri Kadaka tee 197 detailplaneeringualal, mis jääb As-

tangu-Mäeküla kavandatava kaitseala kaguserva, vastu Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala. 

Sel alal registreeriti 88 kimalast 11 liigist ning 2 kägukimalast 2 liigist. Kõik 2010. aastal esine-

nud kimalaseliigid, mis on kantud ka EELIS andmebaasi, olid esindatud ka seekordse inventuuri 

ajal. 2018. aasta inventuuri käigus registreeriti ka kaks uut liiki. Metsakimalane Bombus sylva-

rum, keda kohati nii juulis (ühel korral) kui ka augustis (kahel korral) detailplaneeringu ala lää-

neosas ning aedkimalane Bombus hortorum, keda kohati augustis detailplaneeringu ala keskel. 

Tõdetakse, et detailplaneeringu ala terviklikult omab väga olulist väärtust kimalaste elupaigana. 

2019. aastal viidi läbi eraldi päevaliblikate inventuur detailplaneeringualal Astangu-Mäeküla ka-

vandatava kaitseala idaosas, maaüksustel Kadaka tee 90, 90A, 90B, 92 ja 195A ja selle käigus 

registreeriti alal kokku 25 liiki päevaliblikaid, mis moodustab ligikaudu 26% Eesti päevaliblika-

faunast. Tõdetakse, et arvestades planeeringuala suhteliselt väikest pindala ning seda, et suur osa 

sellest on võsastunud/metsastunud, on selle päevaliblikate liigirikkus küllaltki kõrge (enamus 

päevaliblikaid elab avamaastikus). Ohustatud liikidest kohati kõigil kinnistutel täh-

nik‐võrkliblikat, kes asustab tüüpiliselt loopealseid ja teisi kuivi niite. Märgitakse ka et planee-

ringuala ümbritsevast maastikust on päevaliblikatele olulisem kinnistu Kadaka tee 88. 

 

Kõige värskem terviklik tolmeldajate analüüs Astangu-Mäeküla piirkonnas on 2019. aastal Tartu 

ülikooli teadlaste poolt läbi viidud tolmeldajate Lääne-Tallinna rohekoridori funktsionaalsuse 

analüüs. Märgitakse et Lääne-Tallinna rohekoridor tõenäoliselt praegu täies ulatuses ei toimi lii-

kumismarsruudina ei mesilaste ega ka päevaliblikate jaoks, kuid selle keskmine tolmeldajakoos-

luste seisund on suhteliselt hea, ning mõnedel (Astangu) aladel isegi väga hea, vajades loo-

duskaitselist staatust. Päevaliblikate koosluse seisund on hea Astangul ja vahetult sellega piir-

nevail aladel, linnakeskme suunas liikudes ja inimmõju tugevnedes aga liigirikkus langeb väga 

olulisel määral. Praegu toimib Lääne-Tallinna rohekoridor tolmeldajate jaoks ilmselt vaid selle 

Astangu poolses osas, kus tuleks senist hooldusrežiimi säilitada. Sama uuringu aruandes toonita-
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takse veel, et rohekoridori looduskaitseliselt kõige väärtuslikum osa on kahtlemata Astangu-

Kadaka piirkond, kus elab suhteliselt palju looduskaitsealuseid ja ohustatud liike. Astangul ja 

selle ümbruses on küllaltki liigirikas kimalaste kooslus. 2009 – 2010. aastal kohati piirkonnas 20 

liiki ja 2019. aastal 17 liiki kimalasi ning kümnendi jooksul kokku 22 liiki kimalasi, mis 

moodustab 78% Eesti kimalaseliikidest. Elupaigana on see piirkond oluline just metsasemaid 

elupaiku eelistavatele kimalastele (schrencki kimalane, nõmmekimalane, talu-kägukimalane, 

osalt ka niidukimalane), kes on inimmõju suhtes tundlikumad. 2020. aasta punase nimestiku hin-

damise alusel on Astangu-Mäeküla piirkond elupaigaks kahele riiklikus punases nimestikus ohu-

lähedases seisundis olevale kimalaseliigile (hall kimalane, nõmmekimalane). Samuti on Astangul 

ja selle ümbruses rikkalik alvari-ilmeline liblikakooslus, kuna elupaiga kvaliteet on kõrge: muu-

hulgas seetõttu, et kohati esineb poollooduslikke kooslusi elupaigatüüpidest 6280* ja 6210 (loo-

pealsed ja liigirikkad aruniidud lubjarikkal mullal). Liblikate liigirikkus koondus eelkõige astan-

gu servaga piirnevaile aladele ning teeservadesse, kus rohustu oli madalam. Kõrge rohu sees esi-

nes liike vähem, kuid mitmekesine oli ka sealne päevaliblikakooslus. Astangu-Kadaka piir-

konnas kohati 2009 – 2010. aastal 36 liiki ja 2019. aastal 32 liiki päevaliblikaid ning küm-

nendi jooksul kokku 42 liiki, mis moodustab 43% Eesti päevaliblikatest. Eesti kaitstavatel 

aladel läbiviidavate päevaliblikate transektloenduste keskmine tulemus on 32…33 liiki sei-

reala kohta, seega Astangu tulemus on võrdväärne. Alal on elupaigad punase nimestiku hin-

damise alusel eriti ohustatuks (nõmme-tähnikvõrkliblikas Melitaea cinxia), ohualtiks (nurmiku-

silmik Hyponephele lycaon) ja ohulähedaseks (tõmmupunnpea Erynnis tages) peetud liblikalii-

kidel. Nimetatud kolme liiki koos pisi-sinitiiva Cupido minimus, komapunnpea Hesperis comma 

ja vareskaera-aasasilmikuga peetakse oma piiratud leviku ning spetsialiseerumise järgi loopealse 

hea seisu indikaatorliikideks. Uuringute ja andmebaaside alusel välja toodud tolmeldajate kõige 

väärtuslikumad levialad Astangu-Mäeküla kavandatava kaitseala piires on toodud joonisel 24. 

 

 
 

Joonis 24. Uuringute andmetel Astangu-Mäeküla kavandatava kaitseala (punase piirjoonega) ja 

2021. aasta suvel moodustatud püsielupaiga (rohelise piirjoonega) piirkonnas registreeritud tol-

meldajate (22 liiki kimalasi ja 42 liiki päevaliblikaid) leiukohad ja olulisemad elupaigad (kollase 

viirutusega). 

3.8. Pärandkultuurväärtusega objektid 
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Kultuurimälestistena on kaitse all Astangu paekalda sisse rajatud laskemoonalaod (mälestis nr 

8721) ja paeastangu peal, ala lääneossa, maaüksusele Veerme tn 1 jäävad kivikirstkalmed (mä-

lestised nr 2631, 2632, 2633, 2634, 2636, 2635), mille säilitamisvajadus on toodud ka Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus ja selle piirangute kaardil. Pärandkultuurväärtus on kindlasti ka mõnin-

gatel paekalda esises metsas paiknevatel militaarsetel hoonetel. 

 

Kuigi eraldi uuringuid pärandkultuurväärtuste kohta käesoleva ekspertiisi käigus ei tehtud, koos-

tati ekspertiisi käigus kaardikiht sellistest aladest, kus säilitusväärtusega pärandkultuuri elemente 

leidub. Sellised alad on toodud joonisel 25. Peamiselt koonduvad need alad kunagise Mäeküla 

talude asemete ja talude karjamaade ja metsade piirkonda, kus on veel säilitamise või taastamis-

väärtusega maastikke. 

 

Eraldi tuleks märkida seda, et kunagine Mäeküla külatee on mõnes lõigus veel päris hästi 

säilinud (vt foto 4) ja seda tuleks kindlasti hoida ja mitte rajada selle asemele asfalteeritud 

maanteed. Selle säilitamist näeb ette ka Haabersti linnaosa üldplaneering, kus tuuakse välja et 

tuleb säilitada alal kulgev vana külatee kui pärandkultuurimaastiku osa, taastada või markeerida 

vanad talukohad detailplaneeringus ning säilitada ja taastada talukohtadele iseloomulik haljastus 

ja et detailplaneeringute koostamise käigus tuleb korraldada uuringud, et täpsustada alad, kus 

muinsus-, loodus- või maastikukaitseliste väärtuste tõttu on ehitustegevus piiratud. Ka nii 

mõnedki kiviaiad on sel alal hästi säilinud ja vajavad konserveerimist. Taastamisväärtusega on 

Mäeküla taluteest lõuna poole jäävas metsas laiguti esinevad endised puisniidud ja 

puiskarjamaad. Paekalda esises metsas on suurima säilitusvärtusega militaarhooned, mis jäävad 

maaüksustele Kadaka tee 98, 94a, 90c ja 88a (vt foto 5), Astangu tn 6 ja Moonalao tn 13. Neil 

maaüksustel paiknevad endised hooned võiks saada alale rajatava loodus-kultuuriloolise 

õpperaja eksponaatideks (vt ka pt 6 allpool). 

 

 
 

Joonis 25. Valik veel säilinud taastamisväärtusega pärandkultuuriobjekte (kollane viirutus) As-

tangu-Mäeküla kavandatava kaitseala (kaitseala punase viirutusega) ja 2021. aasta suvel moo-

dustatud püsielupaiga (rohelise viirutusega) piirkonnas). 
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Foto 4. Vana talutee kiviaedadega kavandatava kaitseala keskosas lisab hariduslikke aspekte sel-

lest, millised maastikud on laiunud Tallinna aladel enne linna laienemist. 

 

 
 

Foto 5. Vana militaarhoone maaüksusel Kadaka tee 88a ja selle lähistele jääv iidne remmelgas. 
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4. Kaitseala välispiiri ettepanek 
 

 

4.1. Ekspertiisi ettepanek välispiiri kulgemise kohta 
 

Kaitseala välispiiri moodustamise aluspõhimõtted tulenevad kohaliku kaitseala moodustamise 

põhimõtetest looduskaitseseaduse (LKS) alusel, aga ka selle seaduse üldistest aluspõhimõtetest.  

 

LKS kaks olulisemat eesmärki kolmest on: 

1) looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; 

2) kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine. 

 

LKS § 7 (1) sätestatakse loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldusena selle ohustatus, haruldus, 

tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust 

tulenev kohustus. 

 

LKS § 43 seatakse looduskaitse eesmärgina kohaliku omavalitsuse tasandil piirkonna looduse 

eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikele-

mentide kaitse ja kasutamise tingimuste määramine kohaliku omavalitsuse poolt. 

 

Kuna LKS § 4 (7) järgi võib kohaliku omavalitsuse tasandi kaitstav loodusobjekt olla kohaliku 

omavalitsuse piires olulise väärtusega looduskooslus või maastik, aga ka haljasala või haljastuse 

üksikelement ja LKS üheks aluspõhimõtteks on just looduse mitmekesisuse säilitamine läbi lii-

kide soodsa seisundi tagamise, siis on käesoleva ekspertiisiga moodustatud kaitseala välispiiri 

ettepanekus lähtutud just sellest, et sellised väärtuslikud looduskooslused jääksid kaitseala koos-

seisu. Sellisteks väärtuslikeks looduskooslusteks on need, mis sisaldavad Tallinna piires või 

Haabersti piires kaitsealuseid ja haruldasi liike, kelle asurkond on kavandataval kaitsealal veel 

elujõuline või nende elupaiku, mis ühtlasi on erinevates uuringutes toodud välja kui rahvusvahe-

liselt väärtuslikud, määratletud EL loodusdirektiivi järgi väärtuslikuks elupaigaks. 

 

Astangu-Mäeküla kaitseala välispiiri moodustamisel on väga oluliseks aluspõhimõtteks just siin-

sete väärtuslike looduskoosluste ja nende osaks olevate kaitsealuste ja haruldaste liikide leiukoh-

tade või elu- ja sigimispaikade unikaalsus nii kogu Tallinna piires kui ka Haabersti piirkonna ro-

hevõrgustikus. Vähem tähtis ei ole ka Astangu-Mäeküla roheala vaatlemine kogu Tallinna rohe-

võrgustiku olulise osana ja seeläbi linnale ülioluliste looduse hüvede unikaalse tuumalana. Vaa-

dates ala arengut viimase 10-15 aasta jooksul on selge, et vaid planeeringulise lahendusena ei ole 

võimalik selle ala looduslikkust ja selle pakutavaid avalikke hüvesid säilitada vaid need hävine-

vad erahüvesid tootvate erahuvide arendamise tulemusel. Teise olulise aspektina on võetud ar-

vesse kultuurilooline või muul viisil ajalooline säilitusväärtus, eriti pikaajaliselt muutumatuna 

säilinud või taastamisväärtusega pool-looduslikud alad, mis kannavad endiselt kõrget elurikkust, 

aga ka sellised ajaloolised elemendid, millel on ala kasutusel ajaloolise mälu mõistes oluline 

väärtus ning mis samas ka väärtus elurikkuse säilimiseks alal. Lisaks sellele on välispiiri moo-

dustamisel arvestatud ka Haabersti linnaosa üldplaneeringuga, kus kogu piirkond on määratud 

rohevõrgustiku arengualaks ning võetud arvesse juba kehtestatud detailplaneeringutes ettenähtud 

rohealasid ning veel kehtestamata detailplaneeringute lahendusi kui need ei kahjusta eespool kir-

jeldatud alusväärtusi olulisel määral. 
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Neid kriteeriume on vaadeldud kogu kavandatava kaitseala ulatuses maaüksuste kaupa ja eksper-

tiisi käigus analüüsitud väärtused on maaüksuste kaupa toodud tabelis 1, lisas 1. 

 

Kuna LKS ei sea piirangut, et kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala ei tohiks asuda püsielu-

paigas või rohevõrgustiku elemendis (tugialal, puhveralal või koridoris), siis on siinkohal kait-

seala välispiiri moodustamisel haaratud kavandatavasse kaitsealasse ka 2021. aasta 10. juunil 

moodustatud Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaik, mis 

moodustab Astangu-Mäeküla väärtuslike looduskoosluste jm kaitseväärtustega ühtse terviku ja 

on ühtlasi üleriiklike looduskaitseliste väärtustega kohaliku kaitseala tuumikuks. Põhjenduseks 

selle ala kohaliku kaitseala sisse jätmisel on ka see, et nagu selle ümber, nii levivad ka selle pü-

sielupaiga alal mitmed väärtuslikud looduskooslused, mis on nii Tallinna kui ka Haabersti piires 

unikaalsed. Lisaks sellele on püsielupaigas asuvad ja nahkhiirtele talvituspaika pakkuvad paeas-

tangusse raiutud endised laskemoonalaod ning klindiesised endiste militaarrajatiste varemed 

üheks oluliseks osaks Astangu-Mäeküla aja- ja kultuuriloost. Oluline on märkida, et kuivõrd As-

tangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse-eesmärk ongi 

kitsalt vaid nimetatud liikide soodsa seisundi kaitse, siis Astangu-Mäeküla kohaliku tasandi kait-

seala eesmärk on ka kõikide teiste kaitsealuste liikide elupaikade, väärtuslike looduskoosluste ja 

pärandkultuuriobjektide kaitse ning virgestusvõimaluste säilimine. Järgnevalt olgu toodud välja 

kavandatava Astangu-Mäeküla kohaliku kaitseala välispiiri ettepaneku kujunemine läbi taotluses 

ette pandud välispiiri analüüsi. Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmise taotluses 

oli kaitseala kavandatavaks pindalaks 186,5 ha ja välispiiri ettepanek selline, nagu joonisel 26.  

 

 
 

Joonis 26. Kodanike esitatud Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmise taotluse li-

sas olnud kaitseala välispiiri ettepanek (punase viirutusega) maaüksustega (kollased jooned). 

 

Võttes arvesse eelmises peatükis käsitletud väärtusi piiritleti käesoleva ekspertiisi käigus Astan-

gu-Mäeküla rohealale analüüsitud liigirühmade kaupa sellised väärtuslikud loodus-kooslused, 

millel on ekspertiisi koostaja hinnangul Tallinna linna piires sedavõrd unikaalne loodusväärtus, 

et nende kaitseks kohaliku kaitseala loomine on põhjendatud. Sellised looduskooslused on too-

dud joonisel 27. 
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Joonis 27. Käesoleva ekspertiisi tulemusena välja selgitatud väärtuslike looduskoosluste levik 

alal (kollane ala), püsielupaiga piirid (lilla joon), kohaliku kaitseala välispiiri ettepanek taotluses 

(punane punktiirjoon) ja ekspertiisiga pakutav välispiiri ettepanek (roheline punktiirjoon). 

 

Kirjeldatud väärtuslike looduskoosluste piire ja paiknemist arvestades ja hinnates ükshaaval kõi-

gi piirkonnas kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringute olukorda, teeb ekspert ette-

paneku moodustada Astangu-Mäeküla rohealale sellise välispiiriga kohalik kaitseala, nagu too-

dud joonisel 28 ja suuremalt lisas 2, mille pindalaks kujuneb seejuures 162,6 ha. 

 

 
 

Joonis 28. Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmise taotluse põhjendatuse eksper-

tiisi tulemusena välja pakutav välispiiri ettepanek (rohelise viirutusega ala) maaüksuste piiridega 

(kollased jooned). 
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4.2. Välispiiri ettepaneku muudatused võrreldes taotlusega 
 

Kuna käesoleva ekspertiisiga pakutav kaitseala välispiiri ettepanek ei ole päris sama, mis eksper-

tiisi aluseks olevas taotluses, siis järgnevalt tuuakse välja erinevused ja nende põhjendused. Joo-

nisel 29 on toodud Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmise taotluses ette pandud 

välispiir ja käesoleva ekspertiisiga moodustatud välispiir ning eraldi numeratsiooniga alad, millel 

need piirid ei lange kokku. 

 

 
 

Joonis 29. Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmise taotluse lisas olnud kaitseala 

välispiiri ettepanek (punane viirutus) ja käesoleva ekspertiisi tulemusel tehtav välispiiri ettepa-

nek (roheline viirutus) ning nende suuremaid erinevusi markeerivad tähised (kollased numbrid), 

mis on lahti kirjutatud tekstis allpool koos maaüksuste piiridega (kollased jooned). 

 

Välispiiri ettepanekute suuremate erinevuste põhjendused on järgmised (numeratsioon vt jooni-

sel 29 ja kirjeldatud maaüksuseid tabelist 1 lisas 1): 

 

1. Ala lõunaosas, Tähetorni tn ääres asuval maaüksusel aadressiga Tähetorni tn 90b jäävad 

väärtuslikud looduskooslused (kirjeldatud detailsemalt tabelis 1 lisas 1) ja liikide rände-

koridorid põhja-, lääne- ja idaossa (ümber maaüksuse aadressiga Tähetorni tn 90, kus 

paikneb olemasolev ehitis koos õuealaga). Maaüksuse Tähetorni tänava äärsel alal on 

küll läänepoolses osas olulised kahepaiksete liikumisalad ja sinna on tänava alla paigal-

datud ka kahepaiksete tunnelid, aga suuremaid loodusväärtusi sellele alale ei ulatu. Sa-

mas on koos naabermaaüksustega (Tähetorni tn 90 ja Tähetorni tn 96) koostatud ja juba 

menetluses detailplaneering, mille järgi koondub elamuehitusala maaüksuse lõunaossa 

ning sellest ida ja lääne poole jäävad rohekoridorid. Analüüsides seda detailplaneeringut 

jõuti käesolevas ekspertiisis tulemuseni, et Tähetorni tn äärde, maaüksusest Tähetorni tn 

90 lõunasse jääv elamuehitus, mis toimub sellises mahus mis ei kahjusta sellest nii ida 

kui lääne poole jäävate rohekoridoride toimimist, ei ole ala väärtustele väga olulise mõ-

juga, sest sellisel juhul ei lõigata ära ühendusteid kavandatava Astangu-Mäeküla kaitseala 

ja Harku metsa kaitseala vahel. Erinevus taotluses ja käesolevas ekspertiisis pakutud pin-

dalas: kaitseala väheneb ca 1 ha võrra. 
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2. Ala lõunaosas, Tähetorni tn ääres asuval maaüksusel aadressiga Tähetorni tn 96 paikne-

vad väärtuslikumad looduskooslused (kirjeldatud detailsemalt tabelis 1 lisas1) ja liikidele 

sobivamad elupaigad ning rändekoridorid ala idaosas (maaüksuse idapoolses kolmandi-

kus). Siiski leidub suurulukite radu ja  kahepaiksete kudemislompe ka ala kesk ja lääneo-

sas, millelt on tänaseks aga juba osaliselt pinnas kooritud ja valmistatud ette tänavate 

ning ehitusalade piirkonnad, kuigi detailplaneering ei ole veel kehtestatud vaid alles me-

netluses. Ajalooliselt on kogu see maaüksus olnud suurulukite varjepaik ning rändeala ja 

lisaks ka mitmete kahepaiksete (registreeritud nii rohu- kui rabakonn ja tähnikvesilik) 

kudemisala. Et siia on kunagi ulatunud karjamaad ja niidud, siis leidub siin kohati ka veel 

avatud lubjarikaste niitude taimeliike, nagu käpalised. Neid väärtusi arvestades oleks ko-

gu maaüksuse kaitsealasse arvamine isegi põhjendatud, aga kuna maaomanik on siin juba 

pikemat aega soovinud alustada elamuehitusega ja tänane koosluseline struktuur on selle 

maaüksuse lääneosas juba vägagi lõhutud, siis tehti käesoleva ekspertiisi käigus komp-

romissettepanek jätta selle maaüksuse läänepoolne osa kavandatavast kaitsealast välja ja 

loota, et ulukite liikumiskoridorid toimivad ka selle ala idapoolse osa looduslikuks jätmi-

sel. Ka praeguses detailplaneeringulahenduses on maaüksuse keskossa jäetud rohekori-

dor, kuid see ei ole kahjuks piisava suurusega, et tagada ala väärtuslike looduskoosluste 

kestlikkus ja seepärast on käesoleva ekspertiisi ettepanek jätta kaitsealasse kogu selle 

maaüksuse idapoolne osa ja mitte näha sinna ette mingit ehitust ega rajatisi, sh teid ega 

tänavaid. Erinevus taotluses ja käesolevas ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala vähe-

neb ca 10 ha võrra. 

 

3. Ala keskosa läänepoolses servas, maaüksustel aadressidega Mäeküla tn 12, 13, 15, 16, 20 

ja T3 ning T4 ja Karjatse tn T1 (endiste aadressidega Paldiski mnt 243B jt). Kuigi nendel 

maaüksustel levivad väärtuslikud niidutaimede kooslused ja leidub olulisi tolmeldajate 

kooslusi, ei ole siin registreeritud kõrge väärtusega või haruldasi liike. Kõrgeima väärtu-

sega on lõunapoolsed kaks kolmandikku maaüksusest Mäeküla 20, kus saavad kokku 

soostuv lehtmets ja soostuv niit ning potentsiaalselt on see ala oluline käpaliste kasvu-

koht. Maaüksustel Mäeküla tn 13 ja 15 on tänaseks loopealsele omane õhuke kasvupin-

nas kooritud ja kavandatava Mäeküla tänava äärde kuhjatud. Kuna see kasvupinnas on 

kooritud suures osas LKS järgi II kaitsekategoorias kaitsealuse taimeliigi, aasnelgi kas-

vukohast, mis jäi tervikuna maaüksusele Mäeküla tn 15 on see veel võimalik alale tagasi 

laotada, kuna kaitsealuse aasnelgi seemnepank on pinnases veel alles. Seetõttu ongi 

käesoleva ekspertiisi tulemusena jäetud kavandatavasse kaitsealasse tervikuna maaüksus 

Mäeküla 15, millele tuleks kooritud kasvupinnas tagasi laotada ja lasta sel alal taastuda 

loopealse kooslusel. Maaüksustele Mäeküla 12, 13, 15, 16 ja 20 on juba 2014. aastal keh-

testatud detailplaneering, mille põhijoonise järgi on maaüksuse Mäeküla 20 lõunaosa säi-

litatud rohealana ja et see nii ka säiliks on see ala lisatud käesolevaga ka kavandatava ko-

haliku kaitseala piiresse. Kuna maaüksustel Mäeküla 12, 13 ja 16 levivad looniidud, mille 

koosluseline väärtus ei ole nii kõrge kui neist põhja poole jäävatel aladel ja detailplanee-

ring neil on juba ka kehtestatud ning need alad jäid suuremas osas kavandatavast kaitsea-

last välja ka juba 2014. aastal, mil detailplaneering kehtestati, siis jäeti need ka käesoleva 

ekspertiisi käigus kavandatava kaitseala piirest välja. Kuigi nimetatud detailplaneeringus 

on ka maaüksusele Mäeküla 15 kavandatud elamuehitust ja nagu kooritud pinasest näha, 

alustatud ka juba ehituse ettevalmistustöödega, on siiski ka 2014. aastal kehtestatud de-

tailplaneeringus kogu see maaüksus kavandatud looduskaitseala piiresse. Seetõttu ja tule-

nevalt ala endisest kõrge väärtusega looduskooslusest – juba aasnelgi kasvukoht siin näi-

tab selle ala loopealse head seisundit mis on veel ka praegu taastatav – on see maaüksus 

tervikuna arvatud kavandatava kohaliku kaitseala koosseisu ja siinne ehitustegevus tuleks 
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viivitamatult peatada ning asuda ala loopealse kooslust taastama. Erinevus taotluses ja 

käesolevas ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala väheneb ca 6 ha võrra. 

 

4. Ala lääneservale, Paldiski mnt äärde jäävad maaüksused aadressidega Veerme tn 1 ja 

Paldiski mnt 241b. Üle nende maaüksuste on Tallinna rohevõrgustik ühendatud Harku 

valla rohevõrgustikuga ja siit kulgeb metsloomade ida-lääne sunaline liikumiskoridor. 

Neist esimesel, st maaüksusel aadressiga Veerme tn 1 on veel hiljuti levinud kõrge väär-

tusega loopealsed, mis kannavad väärtuslikke niidutaimede, tolmeldajate ja roomajate 

kooslusi ja mida on märgitud mitmes käesoleva töö aluseks olnud uuringus. Kuigi tänase 

seisuga on sellele maaüksusele piirnevatel aladel toimunud ehitustööde tulemusena ladus-

tatud pinnast ja osaliselt selle ala looduslik kooslus hävitatud, on seda veel võimalik os-

kusliku tegutsemisega taastada. Lisaks on see maaüksus suurtele sõralistele ja ka väikse-

matele metsloomadele rändealaks, üle mille nad liiguvad Harku valla ja Tallinna linna 

vahel ületades selles kohas Paldiski mnt. Ka on see maaüksus endiselt toitumisalaks 

avamaastikel toituvatele kaitsealustele röövlindudele, nagu raudkull, kanakull, hiireviu. 

Et juba 2014. aastal kehtestatud detailplaneeringus on see maaüksus tervikuna määratle-

tud rohealana, siis ei lähe selle arvamine kavandatava kaitseala koosseisu vastuollu ka ju-

ba kehtestatud detailplaneeringuga. Teisel maaüksusel, st aadressiga Paldiski mnt 241b, 

ei ole otseselt peale tolmeldajate kaitsealuseid liike registreeritud, aga niidualana ja ka 

metsloomade rändealana on ka see olnud oluline ala. Arvestades seda, et ka sellel maaük-

susel on detailplaneering menetluses, tuleks siin teha veel lisauuringuid ja otsustada selle 

ala kaitsealaga liitmine kaitseala menetluse käigus. Praeguse ekspertiisiga jäeti see ala 

kaitsealast välja, kuna liigileide oli vähe ja väärtuslikest kooslustest saab välja tuua vaid 

tolmeldajate kooslused, keda aga leidub ohtralt ka piirneval, klindipealsel looalal. Samas 

tuleks kindlasti selle ala võimalik liitmine kaitsealaga edasises menetluses üle vaadata. 

Erinevus taotluses ja käesolevas ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala väheneb ca 2,3 

ha võrra. 

 

5.  Ala põhjaosas, maaüksusel aadressiga Moonalao tn 13 on kavandatavast kaitsealast jäe-

tud välja kõige läänepoolsem endine laskemoonaladu, kuna selle lähiümbruses ei leidu 

sedavõrd väärtuslikke looduskooslusi, mis oleks ilmtingimata vaja looduskaitse alla võt-

ta. Lisaks on ka sel alal detailplaneering algatamisel ja ei ole otstarbekas kogu tegevust 

maaüksusel looduskaitseliste piirangutega välistada. Erinevus taotluses ja käesolevas 

ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala väheneb ca 1 ha võrra. 

 

6. Ala põhjaosas, maaüksustel aadressidega Astangu tn 3, Astangu tn T1, Astangu tn 4, 4a 

ja 4c ning Kotermaa tn 1, Kotermaa tn 3/Tagala tn 5, Tagala tn 7/9 on muudetud piiri 

järgnevalt. Astangu tn 3 maaüksusest on kaitsealast välja jäetud olemasolevate ehitistega 

ala maaüksuse lääneservas, kuna sel alal otseselt väärtuslikke looduskooslusi ei ole. Kait-

sealast on välja jäetud ka Astangu tänav ise (maaüksus Astangu tn T1) kuna see pole sa-

muti otseselt väärtusliku looduskoosluse osa, aga siiski, kuna üle selle tänava toimub ke-

vaditi aktiivne kahepaiksete kudemisränne, siis on see tänav tulevase kaitseala mõistes 

oluline ühendav element ja kindlasti on vajalik selle tänava alla paigaldada kahepaiksete 

tunnelid koos suunavate taradega. Kui nende kaitsemeetmete rakendamine peaks siiski 

vajama tänava arvamist kaitseala koosseisu, siis võib kaitseala edasise menetluse käigus 

tänava ka veel kaitsealasse sisse arvata. Maaüksustele Astangu tn 4, 4a ja 4c ning Koter-

maa tn 1 on 2011. aasta seisuga ja maaüksustele Kotermaa tn 3/Tagala tn 5, Tagala tn 7/9 

juba 2008. aasta seisuga kehtestatud detailplaneeringute lahendused, milles ümber ela-

muehitusalade maaüksustel Astangu tn 4 ja 4a ning sissesõidutee maaüksusel Astangu tn 

4c ja maaüksuste Kotermaa tn 3/Tagala tn 5, Tagala tn 7/9 põhjaosadesse on kavandatud 
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rohealad. Kuigi praeguse seisuga ja vastavalt uuringutele on kõik need maaüksused või 

nende mainitud osad väga väärtuslikud kahepaiksete elualad ja siin levivad väga väärtus-

likud looduskooslused, hinnatakse käesoleva ekspertiisiga, et kehtetatud detailplaneerin-

guid ei ole enam võimalik tühistada ja seepärast on kavandatava kaitseala välispiir moo-

dustatud siin vastavalt detailplaneeringulahendusele kulgema neis detailplaneeringutes et-

tenähtud ehitusala ja roheala piire. Erinevus taotluses ja käesolevas ekspertiisis pakutud 

pindalas: kaitseala väheneb ca 1,8 ha võrra ja suureneb ca 1,8 ha võrra, st selles kohas te-

gelikult pindala ei muutu vaid piirid paiknevad ümber. 

 

7. Ala põhjaosas, maaüksusel Astangu tn 30b on kaitseala välispiiri korrigeeritud nii, et sel-

le kulgemine maaüksuse piire arvestades oleks loogilisem ja ühtlasi oleks kaitsealasse 

kaitseala terviku huvides haaratud ala, mida pole veel hiljutise inimtegevuse käigus oluli-

selt rikutud. Erinevus taotluses ja käesolevas ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala suu-

reneb ca 1 ha võrra. 

 

8. Ala kirdeosas, maaüksustel Astangu tn 60a, Kadaka tee 88f, Kadaka tee 88a ja Kadaka 

tee 88c leidub nii väärtuslikke niidu- kui ka metsakooslusi, sh nii tolmeldajate kui taime-

kooslused. Selle ala kagunurgas, maaüksusel Kadaka tee 88f on kolme kaitsealuse taime-

liigi, nõmmnelgi, aas-karukella ja roosa merikanni elujõulised kasvukohad ja neid ümb-

ritsev pärisaruniit on väärtuslik elupaigana ka mitmetele tolmeldajatele. Samuti on see ala 

toitumisalaks lindudele ja siit kaudu kulgeb piki kunagist raudteed kirde ja ida suunaline 

rohekoridor, mida on veel võimalik elurikkana säilitada. Sellele alale jäävad ka mitu pä-

randkultuurobjekti, mis on seotud ala militaarse ajalooga ja vajavad tutvustamist loodus- 

ning kultuuriloolise õpperaja abil. Siin leidub ka mitu iidset remmelgat, mis kannavad 

kõrget elurikkust läbi elu- ja sigimispaikade loomise paljudele liikidele. Seepärast ja kait-

seala terviku huvides on siin käesoleva ekspertiisi käigus laiendatud kavandatava kaitsea-

la välispiiri nii, et kõik väärtuslikud looduskooslused ja pärandkultuuri väärtused oleks 

kaitsealasse haaratud ja et säiliks ühendus rohevõrgustikuga. Ettepanek on ka vastavuses 

maaüksusele Kadaka tee 88a ulatuva kehtiva detailplaneeringuga, mille järgi on selle 

põhjaosas roheala ja selles säilitatud ajaloolise väärtusega ehitis. Samas piirkonnas vaja-

vad säilitamist ka suured iidsed remmelgad (vt foto 5 eespool). Erinevus taotluses ja 

käesolevas ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala suureneb ca 5,6 ha võrra. 

 

9. Ala idaosas, maaüksused aadressidega Kadaka tee 88c, 90a, 90b, 90d ja 92. Neist maaük-

sustel Kadaka tee 90a ja 90b kaitsealuste taime- ja loomaliikide leiukohti ei ole registree-

ritud. Nende maaüksuste ala on oluline vaid tolmeldajate ja kahepaiksete elupaikade poo-

lest. Seevastu maaüksustel Kadaka tee 88c, 90d ja 92 leidub mitmeid elupaiku nii kahe-

paiksetele kui roomajatele ja neil aladel on säilinud ka vanu suuri elurikkaid puid, siin on 

kujunemas väärtuslik metsakooslus lehtmetsade liikidele ning alal on ka pärandkultuuri-

line väärtus. Kuna sel alal on detailplaneering ka menetluses ja siia on kavandatud suu-

remahulised ehitusalad, siis võib selle realiseerumisel kaduda olulisel määral kahepaikse-

te ja roomajate elupaiku, mis piirneva elamurajooni väljaehitusel on juba juhtunud. Kuna 

ala hõlmav detailplaneering ei ole veel kehtestatud siis tehakse käesoleva ekspertiisiga et-

tepanek muuta seda nii, et selle põhjaosa, maaüksused Kadaka tee 88c, 90d ja 92 jääksid 

rohealaks kavandatava kohaliku kaitseala piires. Samas aga maaüksused Kadaka tee 90a 

ja 90d jääksid kavandatava kaitseala piirest välja ja neile oleks võimalik elamuehitus. 

Erinevus taotluses ja käesolevas ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala väheneb ca 3,7 

ha võrra. 
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10. Ala idaosas, maaüksused aadressidega Kadaka tee 94, T24, 195a, 197 ja 197a ning Rehe 

põik 4 ja 8. Neist maaüksustel Kadaka tee 94, T24 ja 195a kaitsealuste taime- ja looma-

liikide leiukohti ei ole registreeritud. Nende maaüksuste ala on oluline vaid tolmeldajate 

ja kahepaiksete ning roomajate elupaikade poolest, mida leidub aga ka piirnevatel 

maaüksustel. Ka maaüksustel 197 ja 197a leidub praegu väärtuslikke tolmeldajate ja ka-

hepaiksete-roomajate kooslusi. Neil aladel on registreeritud ka kaitsealuseid linnuliike, 

nagu rukkirääk, punaselg-õgija ja suitsupääsuke. Siiski on maaüksuste 197 ja 197a põh-

jaossa jääv niiduala taimekoosluseliselt väheväärtuslik, kuna see on kujunenud siin eel-

mise sajandi keskel laiunud sõjaväeosa poolt rikutud alale. Samas aga on nende maaük-

suste lõunaosas väga väärtuslikud metsakooslused ja ka olemasoleva kergliiklustee äärde 

jäävad niidualad on oluliselt väärtuslikumad kui põhjapoolsed. Maaüksuseid loode-kagu 

suunaliselt läbiv metsariba ja selle servaalad on ülioluline rändekoridor nii kahepaiksetele 

ja roomajatele kui ka metsloomadele, siit liiguvad Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala-

le üle kergliiklustee pea kõik sõralised, aga kindlasti nii põdrad kui metskitsed. Lisaks on 

see metsariba väärtuslik elupaik mitmetele linnuliikidele. Seetõttu ei tohiks lubada ei 

elamuehitust ega ka taristute rajamist sellest metsaribast lõuna ja edela suunas. Et detailp-

laneeringud neil maaüksustel ei ole veel kehtestatud, tehakse käesoleva ekspertiisi tule-

musena, arvestades nende alade väärtuslikke looduskooslusi ettepanek jätta kavandata-

vast kaitsealast välja maaüksused Kadaka tee 94, T24 ja 195a ning maaüksuste 197 ja 

197a põhjapoolsed niidualad. Maaüksuste Kadaka tee 197 ja 197a lõunaosad tuleks aga 

jätta puutumata sellisena nagu nad on, samuti maaüksused Rehe põik 8 ja Rehe põik 4 

lõunaosa koos sellel paikneva väga väärtusliku kahepaiksete kudemisveekoguga. See la-

hendus tooks kaasa maaüksuste Kadaka tee 197 ja 197a detailplaneeringu lahenduses 

elamuehituse ümberkavandamise vaid nende maaüksuste põhjapoolsele alale, mis jääks 

kavandatavast kaitsealast välja. Selle tulemusena väheneks käesoleva eskiis-lahendusega 

võrreldes elamuehituse maht veerandi võrra, aga säiliksid üliväärtuslikud looduskooslu-

sed ja liikide rändeteed. Kuigi maaüksuse Rehe põik 4 detailplaneeringu lahendus on juba 

ammu kehtestatud, tuleks võimalusel siiski kaaluda ka sellele maaüksusele hooneid ega 

taristut mitte ehitada, kuna sellel asuv veekogu on ülioluline kudemisveekogu mitmele 

kahepaikseliigile ja selle ümbruses on väga väärtuslikud elupaigad nii kahepaiksetele-

roomajatele, lindudele kui ka tolmeldajatele, kes moodustavad alale väärtuslikke loodus-

kooslusi. Erinevus taotluses ja käesolevas ekspertiisis pakutud pindalas: kaitseala vähe-

neb ca 5,6 ha võrra. 

 

11. Ala kaguosas korrigeeriti käesoleva ekspertiisi käigus kavandatavat piiri nii, et maaüksu-

sele aadressiga Lauka tn 15 kehtestatud detailplaneeringuga kavandatav eramu jääks kait-

sealast välja, kuna sellele alale ulatub küll väike osa väärtuslikust soostuva metsa kooslu-

sest, aga muid loodusväärtusi sel alal teada ei ole: kaitseala väheneb ca 0,2 ha võrra. 

 

Kokkuvõtteks väheneb käesoleva ekspertiisi käigus kavandatava kohaliku kaitseala pindala vä-

lispiiri muudatusettepanekute tulemusena ligi 30 ha võrra, aga seejuures on eksperdi arvates jõu-

tud sellise kompromisslahenduseni, mis võimaldab piirkonnas arendada lõpuni (või peaaegu lõ-

puni) sellised elamuehituslikud huvid, millega on jõutud detailplaneeringutes juba kehtesta-

miseni ja samas säilitada ala väärtuslikud looduskooslused ja ala loodusliku terviku pea täies 

veel võimalikus mahus. 
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5. Astangu-Mäeküla kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu 
 

 

Arvestades, et ekspertiisi objektiks oli kohaliku kaitseala loomise ettepanek, pakub ekspert 

käesolevaga välja välja sellele ka esialgse kaitse-eeskirja eelnõu, mis on järgmine. 

 

EELNÕU 

 

Astangu-Mäeküla kaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri 

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lg 7 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavoli-

kogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 6 lg-

ga 1. 

§ 1.  Ala kaitse alla võtmine ja kaitse-eesmärk 

  (1) Kohaliku tasandi kaitsealana võetakse kaitse alla Tallinna linnas Haabersti linnaosas asuv 

roheala, mille nimeks saab Astangu-Mäeküla kaitseala (edaspidi kaitseala). 

  (2) Kaitseala kaitse-eesmärk on: 

  1) kaitsta väärtuslikke looduskooslusi;  

  2) kaitsta väärtuslikke pärandkultuuriobjekte; 

  3) tagada kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse; 

  4) tagada virgestusvõimaluste säilimine ja parandamine. 

  (3) Kaitseala maa-ala kuulub kaitsekorra eripärast ja majandustegevuse piiramise astmest läh-

tudes Astangu-Mäeküla piiranguvööndisse. 

  (4) Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses 

ettenähtud erisustega.  

§ 2.  Kaitseala piir 

  Kaitseala välispiir ja vööndi piir on esitatud kaardil määruse lisas. Kaardi koostamisel on kasu-

tatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid.  

§ 3.  Kaitseala valitseja 

  Kaitseala valitseja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. 

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused 

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused: 

  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele; 

  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta; 

  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta; 

  4) kaitstava loodusobjekti välispiiri ja vööndi piiri kulgemise kohta; 

  5) kaitsekorra kohta. 
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§ 5.  Lubatud tegevus 

  (1) Kaitsealal on lubatud majandustegevus, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi. 

  (2) Kaitsealal on lubatud: 

  1) korjata marju, seeni ja teisi metsa kõrvalsaadusi;  

  2) telkida, lõket teha ja grillida kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette val-

mistatud ja tähistatud; 

  3) korraldada kuni 50 osalejaga rahvaüritusi selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõu-

solekul tähistamata kohas; 

  4) sõita jalgrattaga teedel ja radadel; 

  5) sõita mootor- või maastikusõidukiga teedel, järgides kehtivat liikluskorraldust; 

  6) sõita mootor- või maastikusõidukiga väljaspool teid järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala 

valitsemise ja kaitse korraldamisega seoses, kaitseala valitseja nõusolekul teadustegevusega seo-

ses ning kaitse-eeskirjas lubatud töödel, sh metsatöödel. 

  (3) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud: 

  1) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks ning poollooduslike koosluste ilme ja liigi-

koosseisu tagamiseks vajalik tegevus; 

  2) koosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus 

esitada nõudmisi tööde tegemise aja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning koos-

luse koosseisu ja täiuse suhtes; 

  3) olemasolevate teede ja rajatiste hooldustööd; 

  4) olemasolevate ehitiste ja rajatiste hooldamine ja rekonstruktsioon piiranguvööndites;  

  5) rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala va-

litseja nõusolekul tähistamata kohas; 

  6) jalgratta, mootor- või maastikusõidukiga sõitmine käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 

4˗6 nimetamata juhtudel;  

  9) püstitada uusi ehitisi ja rajatisi, kaasa arvatud ajutisi ehitisi ja rajatisi; 

  10) püstitada uusi tehnovõrgurajatisi ning hooldada ja remontida olemasolevaid rajatisi; 

  11) muuta veekogude veetaset ja kaldajoont. 

§ 6.  Keelatud tegevus 

(1) Kaitsealal on keelatud: 

  1) rajada uusi maaparandussüsteeme; 

  2) kaevandada maavara; 

  3) kujundada puhtpuistuid ja rajada energiapuistuid; 

  4) teha uuendusraiet, välja arvatud turberaie; 

  5) teostada puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada pui-

du kokku- ja väljavedu juhul, kui pinnas seda võimaldab; 

  6) kasutada biotsiidi, taimekaitsevahendit ja väetist.  

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud: 

  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet; 

  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid; 

  3) kehtestada detail- ja üldplaneeringut; 

  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist; 

  5) väljastada metsamajandamiskava; 
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  6) anda projekteerimistingimusi; 

  7) anda ehitusluba; 

  8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda 

veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist. 

§ 7.  Tegevuse kooskõlastamine 

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt tema nõusole-

kut, juhul kui see tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala 

seisundit. 

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kait-

seala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-

eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, 

vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes. 

§ 8.  Kaitse-eeskirja, kaardi ja seletuskirja avaldamine 

  Kaitse-eeskirja, kaitseala välispiiri ja vööndi piiri kaardiga ning seletuskirjaga saab tutvuda Tal-

linna Keskkonna- ja Kommunaalametis ning need avaldatakse Tallinna linna veebi-

lehel www.tallinn.ee. 

§ 9.  Vaidlustamine 

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse sea-

dustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja 

kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist. 

§ 10.  Määruse jõustumine 

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.  
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6. Astangu-Mäeküla kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri 
 

 

Määruse eelnõu „Astangu-Mäeküla kaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” juurde 

 

Tallinna Linnavolikogu määrusega võetakse looduskaitseseaduse alusel kohaliku kaitse alla Tal-

linna linnas Haabersti linnaosas asuv Astangu-Mäeküla roheala, et kaitsta sealseid väärtuslikke 

looduskooslusi, väärtuslikke pärandkultuuriobjekte, maastikku ja kaitsealuseid liike ning nende 

elupaiku, mida see väärtuslik maastik kannab. Lisaks on kaitseala eesmärgiks säilitada ja paran-

dada virgestusvõimalusi Tallinnas. 

 

1. Sissejuhatus 

 

Looduskaitseseaduse (LKS) § 10 lõike 7 punkti 2 kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogul 

õigus võtta kaitstav loodusobjekt kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla ja kehtestada ala 

kaitsekord. Tallinna Linnavolikogu on kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja looduskait-

seseadusest lähtudes kehtestanud 28. mail 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse 

alla võtmise menetlus“, mis reguleerib Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse ning 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tegevust loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmisel ja 

kaitse korraldamisel. 

 

LKSi § 8 lõike 1 ja eelnimetatud määruse § 2 lõike 1 kohaselt on igaühel õigus esitada kaitse alla 

võtmise algatajale ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks. Ettepaneku võtta Astangu-

Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla tegid 45 kodanikku 2021. aasta märtsis, esitades vastavsisu-

lise taotluse Tallinna Linnavalitsusele. Eelnõu kohaselt võetakse kohaliku kaitse alla Astangu-

Mäeküla roheala, mis paikneb Tallinna linnas Haabersti linnaosas. Kaitseala nimetatakse Astan-

gu-Mäeküla kaitsealaks. 

 

Määruse eesmärk on sätestada tingimused, mis tagavad väärtusliku maastiku ja elustiku säilimise 

ning parandavad inimeste puhkevõimalusi Astangu-Mäeküla rohealal, mis paikneb Tallinna lin-

na territooriumil. Astangu-Mäeküla roheala kuulub Harju maakonna rohevõrgustiku tuumalade 

sekka. Seda suure loodus- ja puhkeväärtusega looduslikku ala kasutavad aktiivselt nii Tallinna 

linna kui ka Harku valla elanikud. Astangu-Mäeküla roheala loodus- ja puhkeväärtust ohustab 

üha kasvav ehitus-koormus, mis tingib vajaduse reguleerida paremini piirkonna maakasutust. 

Astangu-Mäeküla kaitseala moodustamine ei too kaasa suuri muudatusi roheala senistele külas-

tajatele. 

 

Volikogu määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. 

 

2. Eelnõu sisu, piirangute ja kaitse alla võtmise põhjendus 

 

2.1 Kaitse alla võtmise eesmärkide vastavus kaitse alla võtmise eeldustele 

 

Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikke looduskooslusi, pärandmaastikku, kaitsealuseid 

liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi. 
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LKSi § 7 järgi on kaitseala kaitse alla võtmise eeldused ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, 

ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus ning 

linnu- ja loodusdirektiivi rakendamine. LKSi § 4 lõikes 7 on täpsustatud, et kohaliku omavalitsu-

se tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik loodus-

kooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse 

alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal. Astangu-Mäeküla kaitseala 

moodustamise eeldus on ohustatus, haruldus ja esteetiline väärtus. 

 

Ohustatus ja haruldus.  

 

Alal paiknevad mitme I, II ja III kaitsekategooria taime- ja loomaliigi elupaigad. Alal on mitme 

II kaitsekategooria nahkhiireliigi elupaik. Just Astangu-Mäeküla piirkonnas on kogu Tallinna 

rohealadest kõige kõrgem elurikkus. Siin on registreeritud enam kui 20 kaitsealuse kimalase ja 

enam kui 40 päevaliblika esinemine. Siin kasvab enam kui 10 kaitsealust taimeliiki, neist kaks I 

kaitsekategooria liigid. Eriti haruldaseks teeb Astangu-Mäeküla kaitseala piirkonna kõrge väär-

tuslike looduskoosluste mitmekesisus. Kui Tähetorni tänava äärses metsas võib leida nii endiste-

le puisniitudele ja puiskarjamaadele kasvanud vanud laialehiseid ja segametsi, mis on refuugiu-

miks siin peituvatele põtradele, metssigadele ja metskitsedele, siis neist põhja pool, paeastangu 

pealsel alal on säilinud avatud loopealsed, mis on liigestatud paeõnarustest ja pragudest, kus kas-

vavad mitmed kaitsealused paekaljude taimed. Niidualadel, mis jäävad kaitseala idaossa, Jär-

veotsa oja ja endise raudteetammi vahele, elutseb palju tolmeldajaid, aga ka mitmeid niidulinde, 

nagu nt rukkirääk, punaselg-õgija ja nõmmelõoke. Paeastangu esisel alal laiuvad haruldased lo-

du-sanglepikud, mille liigniiske pinnas ja siin-seal leiduvad veekogud muudavad ala kahepaikse-

te paradiisiks. Just see Astangu klindi ja Astangu tänava vaheline ala on Tallinnas üks paremaid 

kaitsealuste kahepaiksete sigimis- ja elupaiku. Siinsete lodumetsade väärtuslikud kooslused on 

endiselt heas seisus, aga tugevalt ohustatud ümbritsevast linnakeskkonna pealetungist. Kahepaik-

seid leidub siin kokku neli liiki (rohukonn, rabakonn, harilik kärnkonn ja tähnikvesilik) ja roo-

majaid samuti neli liiki (rästik, nastik, vaskuss ja arusisalik). Kõik need liigid kuuluvad III kait-

sekategooria liikide hulka. 

 

Tallinna mastaabis on haruldane, et Astangu-Mäeküla piirkonnas on sedavõrd mitmekesine loo-

duskoosluste kontsentratsioon suhteliselt väikesel alal.  

 

Esteetiline väärtus.  

 

Astangu-Mäeküla kaitseala on ülelinnalise tähtsusega roheala ja väga oluline osa linna rohevõr-

gustikust. Ala pakub Tallinna linna ja Harku valla elanikele arvukalt ökosüsteemiteenuseid ehk 

loodushüvesid. Ala kasutavad aktiivselt nii tervisesportlased (siin korraldatakse orienteerumist) 

kui ka loodushuvilised ja korilased. Siinsete radade ja teede võrgustik on intensiivses kasutuses 

ja tänu sellele püsivad külastajad pigem väljakujunenud radadel. Erinevad looduskooslused ning 

neile iseloomulikud liigid on hästi vaadeldavad, mistõttu sobib ala hästi elurikkuse tundmaõppi-

miseks ja loodusõppe korraldamiseks. Alal levivad laialehised ja segametsad on inimestele atrak-

tiivsed ja kõrge loodusharidusliku potentsiaaliga.  

 

2.2 Loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekus 

 

Astangu-Mäeküla looduskaitse alla võtmise otstarbekust on analüüsitud mitmel korral. Siia on 

tehtud 2010. aastal ettepanek moodustada looduskaitseala ja ala keskele on 2021. aasta suvel 

moodustatud püsielupaik. Kohaliku kaitse alla võtmist on soovitatud mitmetes ala käsitlevates 
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loodusuuringutes ajavahemikul 2009 kuni 2021, sh ka Astangu püsielupaiga moodustamise sele-

tuskirjas.  

 

2.3 Kaitstava loodusobjekti tüübi valik 

 

LKSi § 4 lõikes 1 on sätestatud kaitstavate loodusobjektide tüübid, mille hulka kuuluvad muu 

hulgas kaitsealad (nt looduskaitsealad, maastikukaitsealad) ja kohaliku omavalitsuse tasandil 

kaitstavad loodusobjektid. Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet on varem jäänud seisuko-

hale, et riikliku kaitseala moodustamine pole kogu Astangu-Mäeküla roheala ulatuses põhjenda-

tud, kuna alal leiduvad kõige haruldasemad liigid saavad kaitstud ala keskossa moodustatud pü-

sielupaigaga ja lisaks pole ala ka looduskaitseliselt ega kultuurilis-ajalooliselt piisavalt esindus-

lik, kuid ala säilimine on võimalik tagada kohaliku omavalitsuse tasandil moodustatava kaitsea-

lana. Seepärast on asjakohane võtta kaitstav loodusobjekt kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse 

alla. 

 

LKSi § 4 lõike 7 järgi võib kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaks loodusobjektiks olla 

maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala 

või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega 

paikne kaitsealal. Selleks, et eristada kaitstavate loodusobjektide tüüpe (LKS § 4 lg 1) ehk riikli-

kult kaitstavaid kaitsealasid (LKS § 4 lg 2) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavatest pindala-

listest objektidest, ei kasutata Astangu-Mäeküla kaitseala nimetuses termineid „looduskaitseala“ 

või „maastikukaitseala“. Samal põhimõttel on nimetatud ka teised Tallinna linnas kohaliku kaitse 

all olevad kaitsealad (Pääsküla raba kaitseala, Merimetsa roheala, Harku metsa kaitseala). 

 

2.4 Kaitstava loodusobjekti välispiir ja vööndi piir 

 

Kaitseala piiritlemisel on lähtutud põhimõttest, et see hõlmab olulisemaid kaitset vajavaid loo-

dusväärtusi ning ala piirid peavad olema selgelt tuvastatavad ja üheselt mõistetavad. 

 

Seetõttu on kasutatud selgepiirilisi ja ajas vähe muutuvaid katastripiire. Kaitseala koosseisu arva-

takse osaliselt või tervikuna järgmised maaüksused. 

 

Tervikuna liidetavad maaüksused: 

 

Nr Katastrinumber Aadress Pindala, ha Sihtotstarve Omandivorm 

1 78401:101:1954 Rehelepa tn 17 1,9 Üldkasutatav maa Eraomand 

2 78401:101:1955 Rehelepa tn 19 1,2 Ärimaa Eraomand 

3 78401:101:3329 Mäeküla tn 15 2,9 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

4 78401:101:5299 Mäeküla tn 17 7,0 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

5 78401:101:3518 Mäeküla tn 22 20,0 Sihtotstarbeta maa Riigiomand 

6 78401:101:3349 Veerme tn 1 5,4 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

7 78406:604:0750 Paldiski mnt 233a 3,4 Üldkasutatav maa Eraomand 

8 78401:101:3258 Paldiski mnt 241c 5,2 Üldkasutatav maa Riigiomand 

9 78401:101:0811 Tagala tn 13 0,3 Ärimaa Eraomand 

10 78406:605:0040 Moonalao tn 6 10,8 Maatulundusmaa Eraomand 

11 78406:605:0280 Moonalao tn 20 3,3 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

12 78401:101:5300 Moonalao tn 22 3,8 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

13 78406:604:0072 Kotermaa tn 1 0,5 Üldkasutatav maa Avalik-

õiguslik 

omand 
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Nr Katastrinumber Aadress Pindala, ha Sihtotstarve Omandivorm 

14 78401:101:3393 Astangu tn 6 15,4 Sihtotstarbeta maa Riigiomand 

15 78406:604:0290 Astangu tn 60a 0,6 Maatulundusmaa Eraomand 

16 78406:605:0230 Kadaka tee 88c 0,3 Maatulundusmaa Eraomand 

17 78406:604:0670 Kadaka tee 90c 4,4 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

18 78401:101:6005 Kadaka tee 90d 0,3 Üldkasutatav maa Omandi ula-

tus selgitami-

sel 

19 78406:604:0690 Kadaka tee 92 3,3 Maatulundusmaa Eraomand 

20 78401:101:5991 Kadaka tee 94a 7,6 Maatulundusmaa 

ja Transpordimaa 

Omandi ula-

tus selgitami-

sel 

21 78406:604:0700 Kadaka tee 96a 8,0 Maatulundusmaa Eraomand 

22 78406:604:0080 Kadaka tee 98 9,5 Maatulundusmaa Eraomand 

23 78406:604:0010 Kadaka tee 98b 0,1 Maatulundusmaa Eraomand 

24 78406:604:0650 Kadaka tee 98d 0,2 Maatulundusmaa Eraomand 

25 78406:604:0200 Kadaka tee 108 2,2 Maatulundusmaa Eraomand 

26 78401:101:3256 Kadaka tee 199 1,3 Üldkasutatav maa Riigiomand 

27 78406:604:0031 Rehe põik 8 1,1 Maatulundusmaa Eraomand 

28 78401:101:3254 Ääre tn 1 3,8 Üldkasutatav maa Riigiomand 

 

Osaliselt liidetavad maaüksused (pindalana toodud kaitseala piiresse jääva osa pindala): 

 

Nr Katastrinumber Aadress Pind

-ala, 

ha 

Sihtotstarve Omandi-

vorm 

1 78406:605:0220 Tähetorni tn 90b 4,7 Üldkasutatav maa Eraomand 

2 78406:605:0170 Tähetorni tn 96 7,0 Ärimaa Eraomand 

3 78401:101:3331 Mäeküla tn 20 0,8 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

4 78406:604:0100 Moonalao tn 13 4,9 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

5 78401:101:0825 Tagala tn 7 / 9 1,0 Elamumaa Eraomand 

6 78401:101:0837 Kotermaa tn 3 / Tagala tn 5 0,7 Üldkasutatav maa Eraomand 

7 78401:101:5930 Astangu tn 3 4,1 Sihtotstarbeta maa Omandi 

ulatus sel-

gitamisel 

8 78406:604:0680 Astangu tn 4 0,9 Elamumaa Eraomand 

9 78406:604:0068 Astangu tn 4a 0,4 Elamumaa Eraomand 

10 78406:604:0140 Astangu tn 30b 4,5 Maatulundusmaa Eraomand 

11 78406:604:0360 Kadaka tee 88a 0,8 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

12 78401:101:2565 Kadaka tee 88f 4,2 Sihtotstarbeta maa Riigiomand 

13 78406:604:0390 Kadaka tee 197 2,5 Sihtotstarbeta maa Eraomand 

14 78401:101:3257 Kadaka tee 197a 1,4 Sihtotstarbeta maa Riigiomand 

15 78406:604:0026 Rehe põik 4 0,6 Ärimaa ja Ühis-

kondlike ehitiste 

maa 

Eraomand 

16 78404:409:0125 Lauka tn 15 0,3 Elamumaa Eraomand 

 

Astangu-Mäeküla kaitseala kaitseala pindala on seega 162,6 ha. 
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Kaitseala koosneb ühest piiranguvööndist, mille piir kattub kaitseala välispiiriga. Kaitseala vä-

lispiir on märgitud määruse eelnõu lisas olevale kaardile. 

 

Kaardi koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. 

 

2.5 Kaitsekord 

 

2.5.1 Kaitsekorra kavandamine 

 

Kaitsekorra väljatöötamisel on arvestatud kaitsealal esinevaid loodus- ja pärandkultuuri väärtusi 

ning ala paiknemist linnalise keskkonna servaalal. 

 

Piirangute seadmisel on lähtutud põhimõttest, et Astangu-Mäeküla kaitsealal saab jätkuda tava-

pärane külastus ning on võimalik ellu viia kaitsekorralduslikke töid, rajada puhkerajatisi ja hool-

dada tehnovõrke. Kaitse-eeskirjas kehtestatavad piirangud on sätestatud ulatuses, mis tagavad 

kaitse-eesmärkide saavutamise ning on saavutatava mõjuga proportsionaalsed. 

 

Kaitseala kaitse-eeskiri seab kitsendused omandiõigusele, mis tuleneb Eesti Vabariigi põhisea-

duse (PS) §-st 32. Keskkonda mõjutava tegevuse õigusliku regulatsiooni aluseks on PSi §-st 5 

tulenev loodusvarade ja loodusressursside kui rahvusliku rikkuse säästva kasutamise põhimõte. 

Elu- ja looduskeskkonna säästmise ja sellele tekitatud kahju hüvitamise kohustus tuleneb PSi §-

st 53. PSi §-de 5, 32 ja 53 ning keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja looduskaitseseaduse alu-

sel võib omandiõigust looduskaitselistel eesmärkidel piirata. Omandiõiguse põhiolemuse säilimi-

seks peavad seadusest tulenevad piirangud olema proportsionaalsed ehk piirangu eesmärgi saa-

vutamiseks sobivad, vajalikud ja mõõdukad. Kaitse-eeskirjas piirangute seadmise eesmärk on 

alal leiduvate, kohalikul tasandil oluliste loodusväärtuste säilimine. Neid eesmärke saab pidada 

legitiimseks, kuna LKSi kohaselt on loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmine lubatav ohusta-

tud, haruldase ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna ja kaitsealuste liikide kaitse eesmärgil. 

Abinõu on vajalik, kui eesmärki ei ole võimalik saavutada mõne muu, isikut vähem koormava 

abinõuga, mis on vähemalt sama efektiivne. Kaitse-eeskirja regulatsiooni eesmärgi (loodusväär-

tuste säilimine) täitmiseks ei ole muid vähemalt sama efektiivseid, kuid isikuid vähem koorma-

vaid meetmeid. Abinõu mõõdukuse üle otsustamiseks tuleb kaaluda ühelt poolt isikutele antud 

õigusesse sekkumise ulatust ja intensiivsust, teiselt poolt aga eesmärgi tähtsust. Valitud piiran-

gud on ka mõõdukad. Piirangute proportsionaalsust käsitletakse lähemalt allpool. 

 

Kaevandamis- ja metsandusettevõtluse korral on risk, et tegevust ei saa võimaldada juhul, kui 

see kahjustab loodust või elukeskkonda. Ettevõtlusvabadus ei anna isikule õigust nõuda rahvus-

liku rikkuse ega riigi vara kasutamist oma ettevõtluse huvides. Omandiõigus ja ettevõtlusvaba-

dus ei ole piiramatud õigused. Kaitse-eeskirjaga alale seatud kaitse-eesmärk kaalub üles oman-

diõiguse ja ettevõtlusvabaduse riive. Seletuskirja järgnevates punktides on esitatud piirangute 

põhjendused. 

 

Kaitsekorra eripärast ja majandustegevuse piiramise astmest lähtudes on kaitseala tsoneeritud 

tervikuna ühte piiranguvööndisse. 

 

Kaitse-eeskirjas ei reguleerita jahipidamist ja jahiulukite lisasöötmist, sest kaitseala asub tihea-

sustusalal, mis ei kuulu jahimaa hulka (jahiseaduse § 3 lg 2). Samuti ei reguleerita roo varumist 

külmumata pinnaselt, kuna alal ei kasva pilliroogu kogustes, mis pakuks majanduslikku huvi. 

 

2.5.2 Lubatud tegevused 
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Kaitsealal on lubatud majandustegevus, arvestades määruses sätestatud erisusi. Inimestel on lu-

batud kaitsealal viibida ning korjata seal marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi. Liikumispii-

ranguid ei ole kehtestatud, sest puuduvad sellised kaitsealused liigid, mida nende kasvukohas, 

elupaigas või koondumispaigas viibimine võiks kahjustada, või paiknevad selliste kaitsealuste 

liikide kasvukohad alal, mis pole hõlpsasti ligipääsetav ja mille kahjustamise oht on väike. Kait-

sealal on telkida, lõket teha ja grillida lubatud vaid kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusole-

kul selleks ette valmistatud ja tähistatud. Kontrollimatu telkimine, lõkke tegemine ja grillimine 

võivad ohustada kaitseväärtusi, sh II ja III kaitsekategooria taimeliikide isendeid ja kasvukohti.  

 

Kaitsealal on piiratud rohke osalejate arvuga rahvaürituste korraldamist selleks ettevalmistamata 

ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas. Kuni 50 osalejaga üritusi võib ettevalmista-

mata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohtades korraldada ilma kaitseala valitseja 

nõusolekuta. Kui osalejaid on üle 50, tuleb ürituse korraldamiseks taotleda kaitseala valitseja 

nõusolek. Piirang on vajalik eelkõige selleks, et kaitsta kaitsealuste liikide kasvukohti ja vältida 

maastiku kahjustamist. Ürituse korraldamiseks nõusoleku andmisel saab kaitseala valitseja seada 

liike või maastikku säästvaid tingimusi ja piiranguid. Väiksema osalejate arvuga (kuni 50 osale-

jat) ürituste puhul ei nõuta kaitseala valitseja nõusolekut, et vältida halduskoormuse suurenemist 

ja liigset rangust võrreldes riiklikul tasandil kaitstavate alade kaitserežiimiga. Muu hulgas on 

võimalik korraldada kaitsealal õuesõpet või välitreeninguid, küsimata selleks iga kord nõusole-

kut. 

 

Kaitsealal on lubatud jalgratastega sõita teedel ja radadel, mootor- ja maastikusõidukiga on luba-

tud sõita teedel kehtivast liikluskorraldusest lähtudes ning väljaspool teid on lubatud sõita järele-

valve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seoses, kaitseala valitseja 

nõusolekul teadustegevusega seoses ning kaitse-eeskirjas lubatud tööde tegemiseks. Eelpool ni-

metamata juhtudel on jalgratta, mootor- ja maastikusõidukiga ning ujuvvahendiga sõitmine või-

malik kaitseala valitseja nõusolekul. Kaitseala valitseja nõusolekut on vaja selleks, et oleks või-

malik seada vajaduse korral ajalisi või ruumilisi piiranguid kaitsealuste liikide elupaikades ja 

kasvukohtades. Erandjuhud, mil mootorsõiduki ja maastikusõidukiga tohib alal väljaspool teid 

sõita, on sätestatud LKSi § 30 lõike 3 eeskujul ning tulenevalt LKS § 31 lõike 2 punktist 10. 

Metsa majandamine kaitse-eesmärkide täitmiseks on alal kaitse-eeskirja kohaselt lubatud tege-

vus. Seetõttu tuleb jätta võimalus alal nende tööde tegemiseks sõita. 

 

Uute ehitiste ja rajatiste rajamine ilma kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud, kuid 

kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud püstitada ehitisi ning rajatisi kaitseala tarbeks või kui 

see ei kahjusta kaitseala väärtuslikke looduskooslusi. Ehitustegevuse keelamine on põhjendatud, 

siis kui see kahjustab kaitstavaid väärtuslikke looduskooslusi ja rikub kaitseala kaitseväärtusena 

kirjeldatud maastikuilmet. Lisaks eeldab uue hoonestuse rajamine ka uute kommunikatsioonide 

rajamist (elekter, vesi, reovesi, teed jmt), mis omakorda kujundab või rikub pinnavormi ja maas-

tikuilmet. Erandid on kehtestatud selleks, et vajaduse korral varustada ümberkaudseid elanikke 

vajalike teenustega ning lubada püstitada kaitseala tarbeks ehitisi (nt tähised, infotahvlid). Ala on 

potentsiaalne puhke- ja sportimisala, mistõttu on jäetud võimalus arendada see välja viisil, mis ei 

kahjusta kaitseväärtusi. Väikesemahulised arendused (matkaraja rajamine, infotahvlid, puhke-

koht jmt) ei kahjusta pinnavormi ning võimaldavad inimestel looduses viibida, edendada loodus-

haridust jne. 

 

Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud muuta veekogude veetaset ja kaldajoont. Kaitseala ter-

ritooriumil paiknevad vaid väga väikesed veekogud, seega ei oma see punkt kaitse-eeskirjas ka 

just liiga suurt tähtsust. Praegu puudub huvi veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmise vas-
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tu, kuid kaitse-eeskiri annab võimaluse sellise huvi ilmnemise korral neid tegevusi kaitseala va-

litseja nõusolekul teha. 

 

2.5.3 Keelatud tegevused 

 

Kaitsealal on keelatud uue maaparandussüsteemi rajamine. Veerežiimi muutmine, mis maapa-

randussüsteemi rajamisega kaasneks, on tavaliselt olulise keskkonnamõjuga tegevus, mis aval-

dab kooslustele ja liikidele negatiivset mõju. Sellise suurt piirkonda hõlmava tegevuse mõju ula-

tub ka ümbritsevatele aladele. Veerežiimi muutused muudavad kasvukohatingimusi ja seeläbi ka 

koosluste liigilist koosseisu ja mitmekesisust. Maaparandussüsteemi rajamine ohustaks säilinud 

sookoosluste taastumist. Kuivendatud sookoosluste puhul tuleb kaasa aidata nende loomulikule 

taastumisele, milleks tuleb vähendada järk-järgult kuivendamise mõju ja põhjendatud juhtudel 

sulgeda kraave või eemaldada puistu. 

 

Kaitsealal on keelatud maavara kaevandamine. Kaevandamistegevus ohustab tundlikke ja väär-

tuslikke looduskooslusi Astangu-Mäeküla alal ja siinsete niiskete metsakoosluste säilimist muu-

dest asjaoludest enam. Maavara kaevandamisega kujundatakse ümber maastikku, hävitatakse 

taimede (sh kaitsealuste taimeliikide) kasvukohad ning rikutakse maastikuilmet, samuti halvene-

vad virgestusvõimalused. Seega hävitaks kaevandamine kaitstavad väärtused ning ühtlasi võib 

see mõjutada piirkonna veerežiimi. Kaevandamise keelamine on kaitseväärtuste säilitamiseks 

hädavajalik meede, millest leebema vahendiga ei ole kaitse-eesmärke võimalik saavutada.  

 

Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine, sest see vaesestab 

looduslikku mitmekesisust ja maastikuilmet ning pole kaitstavale alale kohane. Metsa majanda-

mine on kaitse-eeskirja kohaselt lubatud tegevus, kuid metsa majandamisel tuleb lähtuda kaitsea-

la kaitse-eesmärgist. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud kõik raieliigid, välja arvatud lage-

raie, mis on kaitse-eeskirja kohaselt keelatud. Lageraie kahjustab looduskeskkonda ja virgestus-

võimalusi aastakümneteks, kuna selle käigus likvideeritakse metsaeraldisel suurel alal kõik puud. 

Selline raieviis mõjutab negatiivselt linna rohealade põhieesmärkide täitmist ja on vastuolus kait-

seala kaitse-eesmärgiga. Astangu-Mäeküla kaitsealal on ennekõike soositud kujundusraied, mida 

tehakse vastavalt kaitsekorralduskavale. Kujundusraied on vajalikud kaitsealuste liikide elupai-

kade soodsa seisundi hoidmiseks või saavutamiseks. Teatud juhtudel on lubatud ka muud raielii-

gid (näiteks turberaie häil- või aegjärkse raiena), kui need on vajalikud väärtusliku maastikuilme 

tagamiseks, ühevanuselise ja -liigilise puistu järkjärguliseks kujundamiseks looduslikuma struk-

tuuriga ja elurikkamaks püsimetsaks ning puhkeväärtuse ja virgestusvõimaluste säilitamiseks ja 

parandamiseks enam kui 50-aastases perspektiivis. Kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid 

raie liigi, tehnoloogia ja aja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi suuruse, raielangi puhastamise 

viisi ning puistu koosseisu ja täiuse kohta. Kõik nimetatud tegevused saavad toimuda kaitseala 

kaitsekorralduskava ja pikaajalise metsamajandamiskava alusel, mis lähtuvad kaitseala kaitse-

eesmärgist. Kaitseala territooriumil toimuvate raiete täpsemad tingimused seab Tallinna Kesk-

konna- ja Kommunaalamet kaitseala valitsejana iga kord enne metsateatise esitamist, lähtudes 

metsaseaduse § 42 lõikest 3. 

 

Pinnase, kaitsealuste taimede kasvukohtade ja maastikuilme kaitseks on kaitsealal üldjuhul kee-

latud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kok-

ku- ja väljavedu juhul, kui pinnas seda võimaldab (vedu on võimalik pinnast kahjustamata). 

Kaitsealal on keelatud biotsiidi, väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine. Piirang on põhjenda-

tud, kuna nende vahendite kasutamine kahjustab looduslikku tasakaalu, vähendab koosluste 

mitmekesisust ja liigilist mitmekesisust. Samuti soodustab nende kasutamine osa liikide domi-

neerimist. 
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2.5.4 Tegevuse kooskõlastamine 

 

Tegevused, mis on keelatud, kui selleks ei ole kaitseala valitseja nõusolekut, on määratud kind-

laks LKSi § 14 lõikes 1. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud muuta katastriük-

suse kõlvikute piire ja sihtotstarvet, koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid, 

kehtestada detail- ja üldplaneeringut, lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloako-

hustuslikku ehitist, anda projekteerimistingimusi, anda ehitusluba, rajada uut veekogu, mille pin-

dala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba 

ega esitada ehitusteatist. 

 

Kui tegevus vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kuid võib kahjustada 

kaitseala kaitse-eesmärkide saavutamist või kaitseala seisundit, ei kooskõlasta kaitseala valitseja 

seda tegevust. Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arves-

tatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel ei kahjusta tegevus kaitseala 

kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides on nimetatud te-

gevus, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse 

osas. 

 

Tegevuste kooskõlastamisel saab kaitseala valitseja esitada tingimusi, millega välditakse kaitsea-

ladel majandustegevuse kahjustavat mõju. Kaalutlusõiguse kaudu on võimalik otsida ning leida 

lahendusi, kus tegevus loodusväärtusi ei kahjusta, ühitades looduskaitse ja arendushuvid. 

 

3. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub looduskaitseseaduse § 11 lõike 6 kohaselt kümnendal päeval pärast Riigi Teata-

jas avaldamist. Kaitse-eeskirja, kaitseala välispiiri ja vööndi piiri kaardiga ning seletuskirjaga 

saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis ning need avaldatakse Tallinna linna 

veebilehel www.tallinn.ee. 

 

4. Vaidlustamine 

 

Määruse üldkorraldusele ehk haldusakti tunnustele vastavat osa on võimalik vaidlustada, esitades 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kaebuse halduskohtusse. Määruses on üld-

korralduse regulatsioon suunatud asja (kinnistu) avalik-õigusliku seisundi muutmisele, hõlmates 

eelkõige asja kasutamist ja käsutamist reguleerivaid sätteid. Seega vastavad määruses üldkorral-

duse tunnustele sätted, millest kinnisasja omanikule või valdajale tulenevad õigused ja kohustu-

sed on konkreetse kinnisasjaga tihedalt seotud ning puudutavad kinnisasja kasutamist või käsu-

tamist. Halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lõike 1 kohaselt võib tühistamiskaebuse esitada 

30 päeva jooksul kaebajale haldusakti teatavaks tegemisest arvates ja sama paragrahvi lõike 5 

kohaselt kaebuse haldusakti õigusvastasuse kindlakstegemiseks kolme aasta jooksul haldusakti 

andmisest arvates. 
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7. Loodusõpe, matkamine ja puhkus kaitsealal 
 

 

Astangu-Mäeküla piirkonna väärtuslikud looduskooslused ja mitmekihilise ajalooga maastikud 

on kindlasti väärt laialdast tutvustamist ja potentsiaalid ajaloo- ning loodusõppeks alal kõrged. 

Siin, eriti just klindieelses metsas on välja kujunenud teede ja radade võrgustik, mis kohati ka 

praegu kasutusel tervisesportlaste ja jalutajate poolt. Samuti on klindi peal veel laiguti säilinud 

kena talumaastik kiviaedadega. Kõik need elemendid tuleks liita ühtseks loodusõppe- ja spordi-

radade võrguks, kus spordirajatised oleksid välja ehitatud ennekõike Astangu ja Mustamäe nõlva 

elurajoonide lähistele ning loodusõpe suunatud klindiesisesse metsa ja Tähetorni tänava ning 

raudteetammi äärsesse metsa. Selliseid lahendusi toetab ka Haabersti linnaosa üldplaneering, kus 

tuuakse eraldi välja et piirkonda tuleks rajada spordikeskus ja arendada välja sportimisradade 

võrgustik. Kindlasti on sellel alal võimalik leida selline inimeste puhkemajanduslik lahendus, 

mille välja ehitamisel jääb alles ka ala elurikkus. Nagu toodud ka Haabersti linnaosa üldplanee-

ringus annab Astangu-Mäeküla piirkonnas puhkemajanduslike rajatiste võrgustikku kindlasti 

arendada nii, et selle saaks liita nii Harku metsa kui Nõmme-Mustamäe puhkemajanduslike raja-

tiste võrgustikuga. Klindi pealsetel niitudel tuleks inimeste liikumist suunata ennekõike nende 

idapoolsematesse osadesse, aga jälgida, et see ei takistaks seal hämarikus ja öösel suurulukite 

liikumist. Üks võimalik loodus- ja koduloolise kultuuri õpperada on toodud joonisel 30. 

 

 
 

Joonis 30. Valik veel säilinud taastamisväärtusega pärandkultuuriobjekte (kollane viirutus) As-

tangu-Mäeküla kavandatava kaitseala (rohelise viirutusega) ja 2021. aasta suvel moodustatud 

püsielupaiga (punase viirutusega) piirkonnas koos ühe võimaliku kultuuriloo ja loodusloo õppe-

rajaga (lilla joon). 
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8. Kokkuvõte 
 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et ekspertiisi aluseks olnud Astangu-Mäeküla rohealale kohaliku kait-

seala moodustamiseks tehtud taotlus on igati põhjendatud ja looduskaitseseaduse järgselt on eel-

dused kohaliku kaitseala loomiseks alal kindlasti olemas. Kaitseala moodustamise taotlus on 

koostatud asjatundlikult ja väärtuseid on loetletud palju. Lisaks taotluses toodule selgus käesole-

va ekspertiisi käigus, et alal on loodusväärtusi veel oluliselt rohkem. Astangu-Mäeküla piirkond 

on nii Tallinna kui Haabersti linnaosa alal ülioluline rohevõrgustiku tuumala, mis on vähemalt 

viies suunas kulgevate koridoride ristumistee. Sellel alal on lisaks kogu alal esinevatele väärtus-

likele looduskooslustele (soiste metsade kooslused, pangametsade kooslused, looniitude kooslu-

sed, kahepaiksete ja roomajate kooslused, nahkhiirte kooslused, linnukooslused, suurimetajate 

kooslused, taimekooslused ja tolmeldajate kooslused) ja sellest tulenevatele loodushariduslikele 

võimalustele ka kõrge potentsiaal Tallinna linnas veel säilinud kunagise talumaastiku elementide 

ja militaarajaloo elementide tutvustamiseks. Lisaks on loomade, lindude ja tolmeldajate läbirän-

deks ala ülioluline ja selle kadumisel või killustumisel muutub suur osa Tallinnast eluvaesemaks. 

Seetõttu oleks igati otstarbekas luua alale kohalik kaitseala. Arvestades ala unikaalsust Tallinna 

linna piires ja võimalusterohkust linnastunud inimeste loodushariduse tõstmiseks, samas aga tu-

gevat arendushuvi ja survet taas tõusvas elamuehitussektoris, võib kompromissina pakkuda välja 

sellise kaitseala välispiiri, nagu käesoleva ekpertiisi lisas 2 toodud skeemil. See pakutud välispiir 

võtab arvesse juba kehtivate või menetluses olevate detail-planeeringute lahendusi sellises ma-

hus, et need veel oluliselt ei vähenda ala looduskoosluste kõrget väärtust.  
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Lisad 
 

 

Lisa 1. Kavandatava Astangu-Mäeküla kaitseala väärtused maaüksuste kaupa ja nende maaük-

suste kaitsealasse arvamise põhjendused. 

 

Lisa 2. Astangu-Mäeküla kohaliku kaitseala käesoleva ekspertiisiga välja pakutav välispiir. 
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LISA 1 
 

Tabel 1. Kavandatava Astangu-Mäeküla kaitseala väärtused maaüksuste kaupa ja nende maaüksuste kaitsealasse arvamise põhjendused. 

 
Jrk 

nr 

Katastrinumber 

Aadress 

Pindala 

Sihtotstarve 

Omandivorm 

Väärtused Põhjendused ja märkmed 

1 78406:605:0220 

Tähetorni tn 90b 

5,6 ha 

Üldkasutatav maa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ca 3 ha; sõraliste varjea-

lad ja rändeteed/rohekoridorid Harku metsa: põtru registree-

ritud 7 kohas, varjeala ca 1,5 ha, käiguradu vähemalt 7, 

metssigu registreeritud 3 kohas, varjeala ca 1 ha, käiguradu 

vähemalt 2 ja metskitsi registreeritud 3 kohas, varjeala ca 1 

ha; kahepaiksete, sh rabakonna kudemis- ja elupaigad (ca 4 

ha) ning rändealad. 

Maaüksuse põhja- ja kirdeosa on väärtuslik soostuv metsakooslus, kus varjuvad 

kõik suured sõralised. Maaüksuse lääne ja idaosa läbivad mitmed suurte sõraliste 

käigurajad üle Tähetorni tänava Harku metsa. Maaüksus asub täielikult Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku aren-

gualal ja maaüksusele jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa 

roheala ja sellele määratud vähemalt 50m laiune rohekoridor. Maaüksuse kõrvale, 

Tähetorni tänavale on ehitatud kaks kahepaiksetele ja väikeulukitele mõeldud 

tunnelit ja sealt kulgevad kahepaksete ja väikeulukite käigurajad Mäeküla metsa 

ja Harku metsa vahel. Maaüksus tuleks osaliselt (4,6 ha ulatuses) võtta kohaliku 

kaitseala koosseisu. Kaitseala välispiiri moodustamisel on arvestatud detailplanee-

ringu lahendust ja võimaldatud Tähetorni tänava äärsele alale kahe rohekoridori 

vahele ehitusala, mille lääne- ja põhjapoolsesse ossa ulatub ka väärtuslik metsa-

kooslus, aga kompromissi mõttes ei ole seda kaitsealasse arvatud. 

2 78406:605:0170 

Tähetorni tn 96 

17,5 ha 

Ärimaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ca 2,5 ha; sõraliste var-

jealad ja rändeteed/rohekoridorid Harku metsa: põtru  re-

gistreeritud 22 kohas, varjeala ca 7,5 ha, käiguradu vähe-

malt 9,  metssigu registreeritud 4 kohas, varjeala ca 6 ha, 

käiguradu vähemalt 3 ja metskitsi registreeritud 16 kohas, 

varjeala ca 9,5 ha, käiguradu vähemalt 9, käigurajad kirde-

edela, ida-lääne ja põhja-lõuna suunalised; maaüksuse põh-

jaosas oleva kraavi ääres registreeritud mäger ja tema urud, 

vähemalt 5 rohu- ja rabakonna kudemispaika ja registreeri-

miskohta; väike-kärbsenäpi pesitsusala ca 1,5 ha; musträhni 

kaks pesitsusala ca 2 ha; hiireviu pesitsusala ca 2 ha; rähni-

de ja röövlindude eluala, surnud puiduga soostuv lehtmets 

ca 10 ha. 

Kuigi maaüksuse lääneosas on metsa juba suurel alal raadatud ja maaüksuse põh-

japiirile süvendatud ka kuivenduskraav, siis on ala kesk- ja idaosas säilinud veel 

palju väga väärtuslikku soostuvat ja soolehtmetsa. Just kogu maaüksuse idapoolne 

pool on nii väärtuslik varjeala suurtele sõralistele, pesitsusala nii rähnidele kui 

röövlindudele kui ka kudemisala mitmetele kahepaiksetele. Maaüksuse idaosa ja 

lõunaosa läbivad suurte sõraliste ja väikeulukite liikumisrajad, mis suunduvad nii 

lõuna kui ka edela suunas Harku metsa. Maaüksus asub täielikult Haabersti lin-

naosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku aren-

gualal ja maaüksuse idaossa jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud Mäeküla 

metsa roheala ja sellele määratud vähemalt 50m laiune rohekoridor. Kaitseala 

välispiiri moodustamisel on arvestatud detailplaneeringu lahendust ja võimaldatud 

Maaüksuse läänepoolsele alale ehitada vastavalt detailplaneeringulahendusele. 

Siiski, et suurulukitele, lindudele ja kahepaiksetele jääks piisavas mahus väärtus-

likke looduskooslusi on maaüksuse idaosa sellega põhja poolt piirneva maaüksu-

se, Rehelepa tn 17 läänepiiri joonelt lõigates ja maaüksuse keskelt veel lääne suu-
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Jrk 

nr 

Katastrinumber 

Aadress 

Pindala 

Sihtotstarve 

Omandivorm 

Väärtused Põhjendused ja märkmed 

nas vajalik võtta vähemalt 7 ha ulatuses kaitseala koosseisu. Sellise lahenduse 

korral väheneb kavandatava detailplaneeringu ehitusmaht küll umbes veerandi 

(25%) võrra ja 50 hoone asemel saab alale mahutada 36-38, aga samas säilib sel 

juhul kogu Astangu-Mäeküla piirkonnale väga väärtuslik looduskooslus ja ei lõi-

gata läbi toimivat aktiivset rohekoridori. 

3 78401:101:1954 

Rehelepa tn 17 

1,9 ha 

Üldkasutatav maa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080) kogu maaüksus; sõraliste 

varjealad ja rändeteed/rohekoridorid Harku metsa: põtru  

registreeritud 4 kohas, varjeala kogu maaüksus, käiguradu 

vähemalt 4,  metskitsi registreeritud pole ja varjeala jääb 

maaüksuse kagunurka, käiguradu on vähemalt 2, käigurajad 

valdavalt põhja-lõuna suunalised; kahepaiksete, sh raba-

konna kudemis- ja elupaigad ning rändealad kogu maaük-

sus; maaüksusele jääb kaks endist puisniitu või puiskarja-

maad markeerivat pärand-vääriselupaika, mis hõlmavad 

enam kui 2/3 maaüksusest selle kesk- ja põhjaosas; rohe-

võrgustiku koridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik soostuv metsakooslus, mis on kahepaiksete, sh 

rabakonna väärtuslik kudemisala, rähniliste ja röövlindude elupaik ning kus var-

juvad peamiselt põdrad. Maaüksust läbivad mitmed suurte sõraliste käigurajad, 

mis kulgevad siin põhja-lõuna suunaliselt Astangu metsade ja üle Tähetorni täna-

va Harku metsa vahel. Maaüksuse põhja- ja keskosa on endised puisniidud või 

puiskarjamaad, kus on veel säilinud kiviaedade fragmente ja siit võiks läbi kulge-

da piirkonna looduse ja kultuuriloo õpperada. Maaüksus asub täielikult Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku aren-

gualal ja maaüksusele jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa 

roheala ja sellele määratud vähemalt 50m laiune rohekoridor. Maaüksus on ka 

detailplaneeringus säilitatud rohealana. Väärtusi arvesse võttes tuleks maaüksus 

tervikuna arvata kavandatava kaitseala koosseisu. Maaüksust läbib ida-lääne suu-

naliselt kaks värskelt süvendatud kuivenduskraavi, mis aja jooksul alandavad olu-

liselt siinsete soostuvate lehtmetsade loodusväärtust ja tuleks kaitsekorralduslikel 

eesmärkidel kindlasti võimalikult ruttu sulgeda. Piirneva elamuala kuivenduseks 

tuleb enne kraavide sulgemist paigaldada neisse torustik, mis kuivendaks ala to-

rustiku otsa juurest alates, aga mitte kogu metsaala lahtiste kraavidena.  

4 78401:101:1955 

Rehelepa tn 19 

1,2 ha 

Ärimaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ca 1 ha ehk peaaegu 

kogu maaüksus; sõraliste varjealad ja rände-

teed/rohekoridorid Harku metsa: põtru registreeritud 4 ko-

has, varjeala kogu maaüksus, käiguradu vähemalt 4,  mets-

kitsi registreeritud 1 kohas, aga varjeala hõlmab lõunapool-

se poole maaüksusest, ca 0,6 ha, käiguradu on vähemalt 2, 

metssigu registreeritud ei ole, aga nende potentsiaalne var-

jeala hõlmab maaüksuse lõunapoolse kolmandiku, ca 0,4 

ha, üks olululine sigade käigurada kulgeb maaüksuse lõu-

napiiril kirde-edela suunaliselt piki kraavi, muud käigurajad 

on valdavalt põhja-lõuna suunalised; kahepaiksete, sh raba-

konna kudemis- ja elupaigad ning rändealad kogu maaük-

sus; maaüksusele ulatub servapidi hiireviu pesitsusterritoo-

Maaüksus on tervikuna väärtuslik soostuv metsakooslus, mis on kahepaiksete, sh 

rabakonna väärtuslik kudemisala, rähniliste ja röövlindude elupaik ning kus var-

juvad peamiselt põdrad, aga lõunaosas ka metskitsed ja metssead. Maaüksust lä-

bivad mitmed suurte sõraliste käigurajad, mis kulgevad siin peamiselt põhja-lõuna 

suunaliselt Astangu metsade ja üle Tähetorni tänava Harku metsa vahel. Maaük-

suse lääneossa ulatuvad endised puisniidud, kus on veel säilinud kiviaedade frag-

mente ja siit võiks läbi kulgeda piirkonna looduse ja kultuuriloo õpperada. 

Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilita-

tava või loodava rohevõrgustiku arengualal. Kuigi maaüksusele on detailplanee-

ringu järgi kavandatud elamuehitust, tuleks see ökoloogilise terviku huvides ja 

väärtuslike looduskoosluste säilitamiseks säilitada rohealana ja arvata tervikuna 

kavandatava kaitseala koosseisu. Maaüksust läbib ida-lääne suunaliselt kaks värs-

kelt süvendatud kuivenduskraavi, mis aja jooksul alandavad oluliselt siinsete 
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Jrk 

nr 

Katastrinumber 

Aadress 

Pindala 

Sihtotstarve 

Omandivorm 

Väärtused Põhjendused ja märkmed 

rium ja siin leidub pesitsuspaiku ka rähnidele ja väike-

kärbsenäpile; maaüksusele ulatub servapidi üks endine 

puisniitu markeeriv pärand-vääriselupaik; rohevõrgustiku 

koridor. 

soostuvate lehtmetsade loodusväärtust ja tuleks kaitsekorralduslikel eesmärkidel 

kindlasti võimalikult ruttu sulgeda. Enne kraavide sulgemist paigaldada neisse 

torustik, mis kuivendaks elamuala torustiku otsa juurest alates, aga mitte kogu 

metsaala lahtiste kraavidena. 

5 78401:101:3518 

Mäeküla tn 22 

20 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Riigiomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ca 9,3 ha; sõraliste var-

jealad ja rändeteed/rohekoridorid Harku metsa: põtru regist-

reeritud 2 kohas, varjeala ca 3,8 ha, käiguradu vähemalt 7,  

metskitsi registreeritud 1 kohas, varjeala ca 1 ha, käiguradu 

on vähemalt 8, metssigu registreeritud ei ole, aga nende 

potentsiaalne varjeala hõlmab ca 1 ha maaüksuse lääneosas, 

käiguradu vähemalt 3; kahepaiksete, sh rabakonna kudemis- 

ja elupaigad ning rändealad kogu maaüksus; peaaegu terve 

maaüksus jääb hiireviu pesitsusterritooriumile ja alal on 

registreeritud ka musträhni, väike-kirjurähni ja väike-

kärbsenäppi; maaüksuse põhjaossa ulatuvad nahkhiirte toi-

tumisalad; maaüksuse põhjaossa jääb ka pärandkultuurväär-

tusega endine puisniit kui vääriselupaik; maaüksus on tervi-

kuna rohekoridoris.  

Maaüksus on tervikuna väärtuslik soostuv metsakooslus, mis on kahepaiksete, sh 

rabakonna väärtuslik kudemisala, rähniliste ja röövlindude elupaik ning kus var-

juvad peamiselt põdrad, aga lõuna- ja lääneosas ka metskitsed ja metssead. 

Maaüksust läbivad mitmed suurte sõraliste käigurajad, mis kulgevad siin nii põh-

ja-lõuna kui ka ida-lääne suunaliselt Astangu metsade ja üle Tähetorni tänava 

Harku metsa ning üle kergliiklustee Kuusiku metsa vahel. Maaüksus on Astangu-

Mäeküla piirkonna rohekoridoride ristumiskoht – siin saavad kokku viis liikumis-

suunda, millest kolm on tänaseks ka koridoridena kirjas, aga kaks eristatavad vaid 

maastikul. Need suunad on: läänest, Harku vallast, üle Paldiski mnt ja Astangu 

paekalda pealsete looalade Mäeküla metsa, idast, Nõmme-Mustamäe maastiku-

kaitsealalt, Kuusiku metsast üle kergliiklustee Mäeküla metsa, lõunast, Harku 

metsast üle Tähetorni tänava Mäeküla metsa, kirdest, piki endist raudteetammi ja 

selle jätkuna vana taluteed (praegu Mäeküla tänav) Mäeküla metsa ja loodest, 

Harku järve äärest üle Pladiski mnt ja läbi Astangu paekalda esiste metsade Mäe-

küla metsa. Maaüksuse põhjaossa ulatuvad endised puisniidud, kus on veel säili-

nud kiviaedade fragmente ja siit võiks läbi kulgeda piirkonna looduse ja kultuuri-

loo õpperada. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus mää-

ratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja sellele jääb osaliselt 

ka samas üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa roheala. Arvestades maaüksuse 

väärtuslikke looduskooslusi ja maaüksuse unikaalset asupaika rohevõrgustiku 

koridoride ristumiskohas, tuleks maaüksus tervikuna arvata kavandatava kaitseala 

koosseisu. Maaüksust lõhestab mitu värskelt süvendatud kuivenduskraavi, mis on 

selgelt takistuseks suurte sõraliste liikumisradadele ja aja jooksul alandavad oluli-

selt siinsete soostuvate lehtmetsade loodusväärtust ning tuleks kaitsekorralduslikel 

eesmärkidel kindlasti võimalikult ruttu sulgeda. Enne kraavide sulgemist paigal-

dada neisse torustik, mis kuivendaks elamuala torustiku otsa juurest alates, aga 

mitte kogu metsaala lahtiste kraavidena. 

6 78401:101:3331 

Mäeküla tn 20 

1,2 ha 

Sihtotstarbeta maa 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ca 0,7 ha; üks põhja-

lõuna suunaline põtrade käigurada maaüksuse keskel ja 

teine koos metskitsede rajaga maaüksuse idapiiril; kahe-

paiksete, sh rabakonna kudemis- ja elupaigad ning rändea-

Maaüksuse lõunaosa moodustab sellest idas ja kagus oleva metsamassiiviga tervi-

ku ja siinse metsa kaudu liiguvad suured sõralised põhja, loode ja lääne suunas. 

Soostuva ja liigniiske alana on maaüksuse mets väärtuslik kahepaiksete kudemisa-

la. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säili-
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Sihtotstarve 
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Eraomand lad kogu maaüksus; maaüksuse põhjapiiril ja lõunapiiri lä-

hedal asuvatel niidulaikudel tolmeldajate väärtuslikud koos-

lused. 

tatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja maaüksusele jääb osaliselt samas 

üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa roheala. Kuna maaüksust hõlmavas de-

tailplaneeringus on maaüksuse lõunaosa samuti säilitatud rohealana, siis ei teki 

siin ka vastuolu detailplaneeringuga. Kavandatavasse kaitsealasse tuleks maaük-

susest arvata vähemalt 0,8 ha, selle kesk- ja lõunaosa. 

7 78401:101:3329 

Mäeküla tn 15 

2,9 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

loopealne (6280) ca 2,2 ha, praktiliselt kogu maaüksus 

(kõrge väärtus enne kasvupinnase koorimist); maaüksust 

läbib keskelt loode-kagu suunaline põtrade käigurada ja 

kirdenurgast põtrade ja metskitsede käigurada; aasnelgi (II 

kaitsekategooria) kasvukoht maaüksuse loodeosas, ca 1 ha, 

seega peaaegu pool maaüksusest (praegu kooritud, aga taas-

tamisväärtusega); nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 

liiki, kõik II kaitsekategooria); väärtuslikud taime- ja tol-

meldajate kooslused (kogu maaüksuse ulatuses enne koori-

mist, 10 liiki kimalasi, kõik III kaitsekategooria); hiireviu, 

kanakulli ja raudkulli ning kakuliste potentsiaalne toitu-

misala (kogu maaüksus); suitsupääsukese ja punaselg-õgija 

elupaik; maaüksuse lõunaosas endiste taluhoonete varemed 

ja ala on läbinud loode-kagu suunaline endine talutee; ida-

lääne suunalise rohekoridori osa. 

Kogu maaüksus on olnud enne pinnase koorimist väga väärtuslik loopealne (piir-

konnas on registreeritud 155 liiki taimi). Suurulukite käigurajad ja kaitsealuste 

nahkhiirte ning mitmete kaitsealuste linnuliikide toitumisalad muudavad selle ala 

looduskooslused väga väärtuslikeks. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa 

üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja 

maaüksus piirneb idast samas üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa roheala ja 

sellele määratud vähemalt 50m laiune rohekoridoriga. Kooritud pinnasega ala, 

mis hõlmab maaüksusest enam kui pool, ca 1,9 ha, sh kogu maaüksusel olnud 

aasnelgi kasvukoha, tuleb kiiremas korras taastada. Selle ala äärde kuhjatud koori-

tud pinnase vall sisaldab endiselt aasnelgi jt loopealsele iseloomulike liikide taimi, 

juuri ja seemneid, seega tuleb see esimesel võimalusel alale tagasi laotada. Kuigi 

maaüksusele on detailplaneeringuga kavandatud ehitada, ei tohiks kõrge väärtuse-

ga looduskoosluste veel võimaliku taastamise võimaluse tõttu seda kindlasti luba-

da ja maaüksus tuleks tervikuna arvata kavandatava kaitseala koosseisu. 

8 78401:101:3349 

Veerme tn 1 

5,4 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

loopealne (6280) praktiliselt kogu maaüksus (maaüksuse 

loodeosas on olnud kõrge väärtus enne pinnase koorimist ja 

katmist ehitusjäätmetega ja ala kaguosas enne kasvupinnase 

koorimist); maaüksust läbivad kirdepoolses servas loode-

kagu suunaliselt põtrade ja metskitsede käigurajad; aasnelgi 

(II kaitsekategooria) kasvukoht maaüksuse kaguosas, ca 1 

ha, sellest ca praegu ca 0,1 ha kooritud, aga taastamisväär-

tusega; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, kõik 

II kaitsekategooria); väärtuslikud taime- ja tolmeldajate 

kooslused, kogu maaüksuse ulatuses vähemalt 11 liiki ki-

malasi (kõik III kaitsekategooria) ja 16 liiki päevaliblikaid; 

maaüksuse loodeosa läbib põhja-lõuna suunaline vagumus, 

mis on nastiku (III kaitsekategooria) elupaik; maaüksuse 

loodeossa ulatub hiireviu (III kaitsekategooria) pesitsusterri-

toorium ja kogu maaüksus on selle liigi ning kanakulli ja 

Kogu maaüksus on olnud enne piirnevatel aladel toimunud ehitustegevust ja sel-

lest tulenevaid pinnaserikkumisi ka kõnealusel maaüksusel, kogu Tallinna ja Haa-

bersti linnaosa piires väga väärtuslik loopealne ja on endiselt väga oluline Tallin-

na ja ka Harjumaa rohevõrgustiku rohekoridori osa. Kuigi ala pinnast on rikutud, 

on seda võimalik taastada. Maaüksusel levivad väga väärtuslikud lookooslused, sh 

nii taime- kui tolmeldajate kooslused. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa 

üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja 

maaüksuse loode- ning kaguossa jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud 

Mäeküla metsa roheala ja sellele määratud vähemalt 50m laiune rohekoridor. 

Maaüksusel kehtivas detailplaneeringus on kogu ala kavandatud jätta rohealaks, 

seetõttu ei ole vastuolu ka detailplaneeringuga. Arvestades maaüksuse väärtuslik-

ke looduskooslusi, tuleks maaüksus tervikuna arvata kavandatava kaitseala koos-

seisu. Maaüksusel tuleks taastada loodeosas ja kaguosas kooritud ja kaetud pinna-

sega alad laotades neile tagasi loopealsele iseloomulikke taimeseemneid sisalda-

vat kooritud pinnast ja eemaldades prahitaimede seemneid sisaldavat mujalt too-
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raudkulli toitumisala ja ka kakuliste potentsiaalne toitumisa-

la; maaüksus on suitsupääsukese, väänkaela ja punaselg-

õgija elupaik; kogu maaüksus on loode-kagu ja ida-lääne 

suunalise suurulukite ja tolmeldajate olulise rohekoridori 

osa. 

dud pinnast. Samuti on kõnealune rikutud ala potentsiaalne alvarikoosluste ümbe-

rasustuskoht. Taastada ja avada tuleks ka maetud paekalda osi ala põhjaserval 

ning avada vagumust maaüksuse keskosas, et see saaks taas väärtuslikuks elupai-

gaks nastikutele ja rästikutele. Maaüksusele tuleks kaaluda ka madala, laugete 

servadega veekogu rajamist, mis oleks sobivaks kudemispaigaks kahepaiksetele.  

9 78401:101:3258 

Paldiski mnt 241c 

5,2 ha 

Üldkasutatav maa 

Riigiomand 

loopealne (6280) praktiliselt kogu maaüksus, maaüksuse 

lääneosas siiski vähesel määral ka lubjakivipaljandid (8210) 

ja plaatlood (8240); maaüksust läbivad loode-kagu suunali-

selt põtrade ja metskitsede käigurajad; aasnelgi ja pruun-

raunjala (mõlemad II kaitsekategooria) kasvukohad maaük-

suse põhja- ja lõunaservas, ca 1,6 ha; nahkhiirte toitumisala 

(kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); väärtusli-

kud taime- ja tolmeldajate kooslused, kogu maaüksuse ula-

tuses vähemalt 11 liiki kimalasi (kõik III kaitsekategooria) 

ja 16 liiki päevaliblikaid; maaüksuse põhjaosas nastiku, 

rästiku ja tähnikvesiliku (kõik III kaitsekategooria) elupaik; 

kogu maaüksus on röövlindude ja kakuliste toitumisala; 

maaüksus on suitsupääsukese, väänkaela ja punaselg-õgija 

elupaik; kogu maaüksus on loode-kagu ja ida-lääne suunali-

se suurulukite ja tolmeldajate väga olulise rohekoridori osa; 

maaüksusele jäävad osaliselt ka muinsuskaitselise väärtuse-

ga laskemoonalaod. maaüksus kuulub 3,3 ha ulatuses riikli-

ku looduskaitsealuse püsielupaiga piiresse. 

Maaüksusel levivad Tallinna ja Haabersti piirkonnas unikaalsed ja väärtuslikud 

looduskooslused: loopealsed ja väiksemal määral ka lubjakivipaljandid ning plaat-

lood. Maaüksus on väärtuslik elupaik nii kahepaiksetele-roomajatele, tolmeldaja-

tele kui ka lindudele ja toitumispaik nahkhiirtele ja lindudele. Maaüksus on oluli-

ne rändekoridor nii suurulukitele kui ka tolmeldajatele. Kogu maaüksus on Tal-

linnas ja Harjumaal olulise rohevõrgustiku koridori osa. Suur osa maaüksusest 

kuulub riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga koosseisu ja selle üks oluline kait-

se-eesmärk on nahkhiirte talvituspaiga kaitse. Maaüksus asub täielikult Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku aren-

gualal ja jääb täielikult ka samas üldplaneeringus toodud rohealale – Harku pae-

kallas Astangu ja Mäeküla vahel ning maaüksust läbib keskosas loode-kagu suu-

naliselt üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiune rohekoridor. Arvestades 

maaüksuse väärtuslikke looduskooslusi, tuleks maaüksus tervikuna arvata kavan-

datava kaitseala koosseisu. 

10 78406:605:0040 

Moonalao tn 6 

10,8 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

Astangu-Mäeküla alal kõige enam väärtusi: 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: loopealsed 

(6280); lubjakivipaljandid (8210); plaatlood (8240); soostu-

vad ja soolehtmetsad (9080); pangametsad (9180); kait-

sealused liigid: rohe-raunjalg (I kaitsekategooria); püstkivi-

rik (I kaitsekategooria); pruun-raunjalg (II kaitsekategoo-

ria); aasnelk (II kaitsekategooria); kahepaiksete ja roomaja-

te (sh rästik, nastik, arusisalik, vaskuss, rohu- ja rabakonn, 

tähnikvesilik) elu- ja kudemispaigad; väike-kärbsenäpp; 

väike-kirjurähni pesa; nõmmelõoke; vareskaera aasasilmik; 

kimalaste ja päevaliblikate eluala; nahkhiirte toitumisala 

(kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); põtrade, 

Maaüksusel levivad rahvusvaheliselt ja Tallinna ning Haabersti piirkonnas uni-

kaalsed ja väärtuslikud looduskooslused: loopealsed, lubjakivipaljandid, plaat-

lood. Maaüksus on väärtuslik elupaik nii kahepaiksetele-roomajatele, tolmeldaja-

tele kui ka lindudele ja toitumispaik nahkhiirtele ja lindudele. Maaüksus on väär-

tuslik elupaik nii kahepaiksetele-roomajatele, tolmeldajatele kui ka lindudele ja 

toitumispaik nahkhiirtele ja lindudele. Maaüksus on oluline rändekoridor nii suu-

rulukitele kui ka tolmeldajatele. Kogu maaüksus on Tallinnas ja Harjumaal olulise 

rohevõrgustiku koridori osa. Suur osa maaüksusest kuulub riikliku looduskait-

sealuse püsielupaiga koosseisu ja selle üks oluline kaitse-eesmärk on nahkhiirte 

talvituspaiga kaitse. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus 

määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb peaaegu 

täielikult ka samas üldplaneeringus toodud rohealale – Harku paekallas Astangu ja 
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metskitsede ja metssigade varjepaigad ja käigurajad. 

Maaüksuse lääneosa on oluline ida-lääne suunalise suurulu-

kite rohekoridori osa. Maaüksusele jäävad muinsuskaitseli-

se väärtusega laskemoonalaod. Maaüksus kuulub 8,8 ha 

ulatuses riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga piiresse. 

Mäeküla vahel ning maaüksust läbib selle lääneosas kirde-edela suunaliselt 

üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiune rohekoridor. Arvestades maaük-

suse väärtuslikke looduskooslusi, tuleks maaüksus tervikuna arvata kavandatava 

kaitseala koosseisu. Teadaolevalt ei ole maaüksusel ühtegi kehtivat detailplanee-

ringut. 

11 78406:604:0100 

Moonalao tn 13 

5,9 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 5 ha, peaaegu kogu 

maaüksus; põtrade ja metskitsede põhja-lõuna ja kirde-edela 

suunalised liikumisrajad; nahkhiirte toitumisala (kogu 

maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete ja 

roomajate (sh rästik, rohu- ja rabakonn, tähnikvesilik) elu- 

ja kudemispaigad; väike-kirjurähn; valgeselg-kirjurähn; 

väänkael; kogu maaüksus on rähnilistele ja röövlindudele 

sobiv pesitsuspaik; pärandkultuurobjektid – moonaladude 

varemed; 0,5 ha jääb püsielupaiga piiresse. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik soostuv metsakooslus, mis on kahepaiksete, sh 

rabakonna väärtuslik kudemisala, rähniliste ja röövlindude elupaik, kust rändavad 

läbi põdrad ja metskitsed. Maaüksusel oleks vaja teha täiendavat taimestiku in-

ventuuri. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud 

säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldpla-

neeringus toodud rohealale – Astangu tänava mets. Kuigi maaüksusele on detailp-

laneeringu järgi kavandatud elamuehitust, tuleks see väärtuslikke looduskooslusi 

ja ökoloogilist tervikut arvesse võttes säilitada suuremas osas siiski rohealana. 

Seetõttu tuleks suurem osa maaüksusest, st 4,9 ha ulatuses võtta kohaliku kaitsea-

la koosseisu. Väiksemamahulist elamuehitust on võimalik näha ette vaid maaük-

suse põhjaosas asuva endise moonalao piirkonnas. 

12 78406:604:0750 

Paldiski mnt 233a 

3,4 ha 

Üldkasutatav maa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 2,5 ha; põtrade (vä-

hemalt 3 rada) ja metskitsede (vähemalt 4 rada) loode-kagu 

suunalised liikumisrajad; nahkhiirte toitumisala (kogu 

maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete ja 

roomajate (sh rästik, rohu- ja rabakonn, tähnikvesilik) elu- 

ja kudemispaigad; väike-kirjurähn; valgeselg-kirjurähn; 

rohekoridori osa. 

Maaüksus on peaaegu tervikuna (välja arvatud elektriliini trassi osa ja tee ala lõu-

nanurgas) väärtuslik soostuv metsakooslus, mis on kahepaiksete, eriti raba- ja 

rohukonna väärtuslik kudemisala (eriti maaüksus põhjaosas, põhja pool elektriliini 

trassi), rähniliste ja röövlindude elupaik, kust rändavad läbi põdrad ja metskitsed. 

Maaüksusel oleks vaja teha täiendavat taimestiku inventuuri. Maaüksus jääb oluli-

se loode-kagu suunalise rohekoridori keskele. Maaüksus asub täielikult Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku aren-

gualal ja jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud rohealale – Astangu tänava 

mets. Arvestades maaüksuse väärtuslikke looduskooslusi, tuleks maaüksus tervi-

kuna arvata kavandatava kaitseala koosseisu. Maaüksusel kehtib 1996. aastal keh-

testatud detailplaneering, mis on 25 aasta jooksul suures osas kehtetuks tunnista-

tud. 

13 78401:101:0811 

Tagala tn 13 

0,3 ha 

Ärimaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080); nahkhiirte toitumisala 

(kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); kahe-

paiksete, eriti rabakonna ja tähnikvesiliku oluline  elu- ja 

talvituspaik; rohekoridor maaüksuse põhjaosas. 

Maaüksusel on väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluliseks elua-

laks ja talvituspaigaks rabakonnadele ja tähnikvesilikele. Maaüksus asub täielikult 

Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõr-

gustiku arengualal. Arvestades maaüksuse väärtuslikke looduskooslusi, tuleks 

maaüksus tervikuna arvata kavandatava kaitseala koosseisu. 

14 78401:101:0825 

Tagala tn 7 // 9 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 0,6 ha maaüksuse 

põhjaosas; üks põtrade ja üks metskitsede loode-kagu suu-

Maaüksuse põhjaosa on väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks elualaks ja kudemispaigaks rabakonnadele ja tähnikvesilikele. Maaüksus 



71 

 

Jrk 

nr 

Katastrinumber 

Aadress 

Pindala 

Sihtotstarve 

Omandivorm 

Väärtused Põhjendused ja märkmed 

1,5 ha 

Elamumaa 

Eraomand 

naline liikumisrada; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 

6 liiki, kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete, eriti raba-

konna ja tähnikvesiliku oluline  elu- ja kudemispaik maaük-

suse põhjaosa soostuvas metsas; rohekoridor maaüksuse 

põhjaosas. 

asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loo-

dava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud 

rohealale – Astangu tänava mets ning maaüksust läbib lääneosas kirde-edela suu-

naliselt üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiune rohekoridor. Kuna 

maaüksusel kehtiva detailplaneeringu järgi on põhjaosa säilitatud rohealana, siis ei 

teki selles osas ka vastuolu ja kogu see roheala tuleks väärtusliku looduskoosluse-

na arvata kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. Kuna aga maaüksuse põhjaosas 

levivad väga väärtuslikud looduskooslused elu- ja talvituspaikadena kahepaiksete-

le, siis tuleks kaitseala koosseisu arvata kogu maaüksuse põhjaosa 1 ha ulatuses. 

15 78401:101:0837 

Kotermaa tn 3 // 

Tagala tn 5 

0,9 ha 

Üldkasutatav maa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 0,6 ha maaüksuse 

põhjaosas; üks põtrade loode-kagu suunaline liikumisrada; 

nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II kait-

sekategooria); kahepaiksete, eriti rabakonna elu- ja kude-

mispaik maaüksuse põhjaosa soostuvas metsas; rohekoridor 

maaüksuse põhjaosas. 

Maaüksuse põhjaosa on väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks elualaks ja kudemispaigaks rabakonnadele. Maaüksus asub täielikult Haa-

bersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku 

arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud rohealale – Astangu 

tänava mets ning maaüksust läbib kirde-edela suunaliselt üldplaneeringuga määra-

tud vähemalt 50m laiune rohekoridor. Kuna maaüksusel kehtiva detailplaneeringu 

järgi on põhjaosa säilitatud rohealana, siis ei teki selles osas ka vastuolu ja kogu 

see roheala tuleks väärtusliku looduskooslusena ca 0,7 ha ulatuses maaüksusest 

arvata kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. 

16 78406:604:0072 

Kotermaa tn 1 

0,5 ha 

Üldkasutatav maa 

Avalik-õiguslik 

omand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; üks põtrade ja üks metskitsede loode-kagu suunaline 

liikumisrada; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, 

kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete, eriti rabakonna (III 

kaitsekategooria) elu- ja kudemispaik; rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks elualaks ja kudemispaigaks rabakonnadele. Maaüksus asub täielikult Haa-

bersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku 

arengualal ja jääb tervikuna üldplaneeringus toodud rohealale – Astangu tänava 

mets ning maaüksust läbib kirde-edela suunaliselt üldplaneeringuga määratud 

vähemalt 50m laiune rohekoridor. Kuna maaüksusel kehtiva detailplaneeringu 

järgi on kogu maaüksus kavas säilitada rohealana, siis ei teki selles osas ka vas-

tuolu ja kogu maaüksus tuleks väärtusliku looduskooslusena arvata kavandatava 

kohaliku kaitseala piiresse. 

17 78406:604:0680 

Astangu tn 4 

1,3 ha 

Elamumaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; üks metskitsede registreerimine ja kaks metskitsede 

liikumisrada, üks loode-kagu ja teine põhja-lõuna suunaline; 

nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II kait-

sekategooria); kahepaiksete, raba- ja rohukonna (mõlemad 

III kaitsekategooria) oluline talvitumis- ja toitumisala (kõi-

ge väärtuslikum osa ca 0,5 ha maaüksuse kirdepoolses ser-

vas, kus on väärtuslikumad lodumetsad); rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja rohukonnadele. Maaüksus asub täielikult 

Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõr-

gustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud rohealale – As-

tangu tänava mets ning maaüksust piirneb läänepoolt kirde-edela suunaliselt 

üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiuse rohekoridoriga. Maaüksusel keh-

tiva detailplaneeringu järgi on ehitusala kavandatud maaüksuse keskossa ja loode 

ning kagupoolne osa on kavas säilitada rohealana. Arvestades, et kahjuks jääb 
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selle detailplaneeringu alusel kavandatud ehitusala alla ka osa väärtuslikust met-

sakooslusest, mis on kahepaiksetele oluline talvitumis- ja toitumisala, siis tuleks 

ülejäänud maaüksuse osad (maaüksuse loodepoolne ja kagupoolne osa) kindlasti 

säilitada väärtusliku looduskooslusena ca 0,9 ha ulatuses maaüksusest ja arvata 

need kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. 

18 78406:604:0068 

Astangu tn 4a 

0,9 ha 

Elamumaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; üks metskitsede põhja-lõuna suunaline liikumisrada 

maaüksuse läänepoolses nurgas; nahkhiirte toitumisala (ko-

gu maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); kahepaikse-

te, raba- ja rohukonna (mõlemad III kaitsekategooria) oluli-

ne talvitumis- ja toitumisala (kõige väärtuslikum osa ca 0,4 

ha maaüksuse lõunapoolsest tipust keskosani, kus on väär-

tuslikumad lodumetsad); rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja rohukonnadele. Maaüksus asub täielikult 

Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõr-

gustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud rohealale – As-

tangu tänava mets ning maaüksust piirneb läänepoolt kirde-edela suunaliselt 

üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiuse rohekoridoriga. Maaüksusel keh-

tiva detailplaneeringu järgi on ehitusala kavandatud maaüksuse kesk- ja lõunaos-

sa, st kahjuks just kõige väärtuslikuma looduskooslusega ossa ja põhjapoolne ning 

läänepoolne tänavaäärne osa on kavas säilitada rohealana. Arvestades, et kahjuks 

jääb selle detailplaneeringu alusel kavandatud ehitusala alla ka suur osa maaüksu-

se väärtuslikust metsakooslusest, mis on kahepaiksetele oluline talvitumis- ja toi-

tumisala, siis tuleks ülejäänud maaüksuse osad (maaüksuse loodepoolne ja ida-

poolne osa) kindlasti säilitada väärtusliku metsakooslusena, nagu see on ca 0,4 ha 

ulatuses maaüksusest ja arvata need kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. 

19 78401:101:5930 

Astangu tn 3 

4,2 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Omandi ulatus 

selgitamisel 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; üks metskitsede registreerimine maaüksuse läänepool-

ses osas ja üks metskitsede põhja-lõuna suunaline liikumis-

rada maaüksuse keskosas; nahkhiirte toitumisala (kogu 

maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete, 

raba- ja rohukonna ning tähnikvesiliku (kõik neist III kait-

sekategooria) oluline kudemisala ja talvitumis- ning toitu-

misala (kõige väärtuslikum osa ca 2,7 ha maaüksuse kesk ja 

idaosas, aga ka tiigid Astangu tänava äärsel alal); rohekori-

dor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks kudemis-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja rohukonnadele ning tähnikve-

silikele. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud 

säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldpla-

neeringus toodud rohealale – Astangu tänava mets ning maaüksuse lääneosa läbib 

kirde-edela suunaliselt üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiune rohekori-

dor. Maaüksusel kehtiva detailplaneeringu järgi on kogu olemasolev roheala ka-

vas säilitada rohealana. Arvestades ala väärtuslikku metsakooslust ennekõike just 

kahepaiksete kudemis-, talvitus- ja toitumisalana, aga ka metsa koosluselist po-

tentsiaali kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele liikidele ja olla rändea-

laks suurematele sõralistele tuleks maaüksuse kogu roheala (ca 4,1 ha) arvata ka-

vandatava kohaliku kaitseala piiresse. Lisaks sellele tuleks selle maaüksuse ja 

sellest lõunasse jäävate maaüksuste vahele rajada Astangu tänava alt läbi vähe-

malt kolm kahepaiksetele mõeldud tunnelit koos neid suunavate taradega. 

20 78401:101:3393 

Astangu tn 6 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; neli põtrade ja kolm metskitsede loode-kagu suunalist 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks kudemis-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja rohukonnadele ning tähnikve-
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15,4 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Riigiomand 

ja üks põtrade ja üks metskitsede ida-lääne suunaline liiku-

misrada; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 7 liiki, 

kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete ja roomajate, rästi-

ku, raba- ja rohukonna ning tähnikvesiliku (kõik neist III 

kaitsekategooria) oluline elupaik, toitumis- ja talvitusala 

(kõige väärtuslikumad kudemisveekogud ja kudemisala 

maaüksuse põhja- ja keskosas kokku ca 3 ha); väike-

kirjurähn; valgeselg-kirjurähn; väike-kärbsenäpp; maaüksus 

on rähnilistele ja röövlindudele sobiv pesitsuspaik; pärand-

kultuurobjektid – moonaladude varemed; rohekoridor. 

silikele. Maaüksusele jäävad militaarehitiste varemed on sobivad elupaigad rästi-

kule ja arusisalikule. Väärtuslikud metsakooslused maaüksusel pakuvad pesitsus-

paika mitmetele rähnilistele ja röövlindudele, aga ka nt väike-kärbsenäpile. 

Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilita-

tava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneerin-

gus toodud rohealale – Astangu tänava mets. Arvestades ala väärtuslikku metsa-

kooslust ennekõike just kahepaiksete kudemis-, talvitus- ja toitumisalana, aga ka 

metsa koosluselist potentsiaali kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele 

liikidele ja olla rändealaks suurematele sõralistele tuleks kogu maaüksus arvata 

kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. Kuna maaüksusel ei ole kehtivaid de-

tailplaneeringuid siis ei esine ka vastuolu nendega. 

21 78406:604:0200 

Kadaka tee 108 

2,2 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; kaks põtrade ja kaks metskitsede loode-kagu suunalist 

liikumisrada; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, 

kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete ja roomajate, rästi-

ku, raba- ja rohukonna ning tähnikvesiliku (kõik neist III 

kaitsekategooria) oluline elupaik, toitumis- ja talvitusala; 

maaüksuse lõunaossa jäävad olulised kudemisveekogud, 

mida oleks vaja säilitada ja taastada; maaüksus on rähnilis-

tele ja röövlindudele sobiv pesitsuspaik; pärandkultuurob-

jektid – moonaladude varemed; rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks kudemis-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja rohukonnadele ning tähnikve-

silikele. Maaüksusele jäävad militaarehitiste varemed on sobivad elupaigad rästi-

kule ja arusisalikule. Väärtuslikud metsakooslused maaüksusel pakuvad pesitsus-

paika mitmetele rähnilistele ja röövlindudele, aga ka nt väike-kärbsenäpile. 

Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilita-

tava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneerin-

gus toodud rohealale – Astangu tänava mets. Arvestades ala väärtuslikku metsa-

kooslust ennekõike just kahepaiksete kudemis-, talvitus- ja toitumisalana, aga ka 

metsa koosluselist potentsiaali kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele 

liikidele ja olla rändealaks suurematele sõralistele tuleks kogu maaüksus arvata 

kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. Kuna maaüksusel ei ole kehtivaid de-

tailplaneeringuid siis ei esine ka vastuolu nendega. 

22 78406:605:0280 

Moonalao tn 20 

3,3 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: lubjakivi-

paljandid (8210); soostuvad ja soolehtmetsad (9080); pan-

gametsad (9180); kaitsealused liigid: pruun-raunjalg (II 

kaitsekategooria); kahepaiksete ja roomajate (sh rästik, nas-

tik, arusisalik, vaskuss, rohu- ja rabakonn, tähnikvesilik) 

elu- ja kudemispaigad; väike-kärbsenäpp; väike-kirjurähn; 

nahkhiirte toitumis- ja talvitusala (kogu maaüksus, 7 liiki, 

kõik II kaitsekategooria); metskitsede ja metssigade varje-

paigad (maaüksuse lõunapoolsed kaks kolmandikku) ja 

käigurajad (metskitsedel lääne-ida suunaliselt neli ja loode-

kagu suunaliselt üks rada ning metssigadel lääne-ida suuna-

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks kudemis-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja rohukonnadele ning tähnikve-

silikele. Maaüksusele jäävad militaarehitiste varemed on sobivad elupaigad rästi-

kule ja arusisalikule. Väärtuslikud metsakooslused maaüksusel pakuvad pesitsus-

paika mitmetele rähnilistele ja röövlindudele, aga ka nt väike-kärbsenäpile. 

Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilita-

tava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneerin-

gus toodud rohealale – Astangu tänava mets  ja osaliselt rohealale – Harku paekal-

las Astangu ja Mäeküla vahel. Arvestades ala väärtuslikku metsakooslust enne-

kõike just kahepaiksete kudemis-, talvitus- ja toitumisalana, aga ka metsa kooslu-

selist potentsiaali kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele liikidele ja olla 
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liselt kaks rada). Maaüksusele jäävad muinsuskaitselise 

väärtusega laskemoonalaod, nii eraldi varedena kui ka 

paeastangu sees. Maaüksus kuulub lõunapoolse kahe kol-

mandiku ulatuses riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga 

piiresse. 

Maaüksus on klindiesise rohekoridori osa. 

rändealaks suurematele sõralistele tuleks kogu maaüksus arvata kavandatava ko-

haliku kaitseala piiresse. Kuna maaüksusel ei ole kehtivaid detailplaneeringuid 

siis ei esine ka vastuolu nendega. 

23 78401:101:5299 

Mäeküla tn 17 

7 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: loopealne 

(6280) 4,6 ha maaüksuse põhjaosas, lubjakivipaljandid 

(8210) ja plaatlood (8240) , maaüksuse põhjaosas; maaük-

suse lõunaosa läbivad loode-kagu suunaliselt põtrade ja 

metskitsede käigurajad; aasnelgi ja pruun-raunjala (mõle-

mad II kaitsekategooria) kasvukohad maaüksuse põhjaser-

vas, ca 1,3 ha; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 

liiki, kõik II kaitsekategooria) ja talvituspaik (maaüksuse 

põhjaosa all paekalda sees olevas moonalaos, 7 liiki); väär-

tuslikud taime- ja tolmeldajate kooslused, kogu maaüksuse 

ulatuses vähemalt 10 liiki kimalasi (kõik III kaitsekategoo-

ria); vareskaera-aasasilmik; maaüksuse põhjaosas vaskussi 

(III kaitsekategooria) elupaik; kogu maaüksus on röövlin-

dude ja kakuliste toitumisala; maaüksus on suitsupääsukese, 

väänkaela ja punaselg-õgija ning nõmmelõokese elupaik; 

kogu maaüksus on loode-kagu ja ida-lääne suunalise suu-

rulukite ja tolmeldajate väga olulise rohekoridori osa; 

maaüksusele jäävad osaliselt ka muinsuskaitselise väärtuse-

ga laskemoonalaod (paekalda sees) ja endise talukoha ehit-

iste varemed ning kiviaiad; maaüksus kuulub 4,7 ha ulatu-

ses riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga piiresse. 

Maaüksusel levivad Tallinna ja Haabersti piirkonnas unikaalsed ja väärtuslikud 

looduskooslused: loopealsed ja väiksemal määral ka lubjakivipaljandid ning plaat-

lood. Maaüksus on väärtuslik elupaik nii kahepaiksetele-roomajatele, tolmeldaja-

tele kui ka lindudele ja toitumispaik nahkhiirtele ja lindudele. Maaüksus on oluli-

ne rändekoridor nii suurulukitele kui ka tolmeldajatele. Kogu maaüksus on Tal-

linnas ja Harjumaal olulise klindipealse rohevõrgustiku koridori osa. Suur osa 

maaüksusest kuulub riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga koosseisu ja selle üks 

oluline kaitse-eesmärk on nahkhiirte talvituspaiga kaitse. Maaüksus asub täielikult 

Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõr-

gustiku arengualal ja jääb peaaegu täielikult ka samas üldplaneeringus toodud 

rohealale – Harku paekallas Astangu ja Mäeküla vahel ning maaüksust läbib selle 

lääneosas põhja-lõuna suunaliselt üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiu-

ne rohekoridor. Arvestades maaüksuse väärtuslikke looduskooslusi, tuleks 

maaüksus tervikuna arvata kavandatava kaitseala koosseisu. Kuna maaüksusel ei 

ole kehtivaid detailplaneeringuid siis ei esine ka vastuolu nendega. 

24 78401:101:5300 

Moonalao tn 22 

3,8 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: lubjakivi-

paljandid (8210); soostuvad ja soolehtmetsad (9080); pan-

gametsad (9180); kaitsealused liigid: pruun-raunjalg (II 

kaitsekategooria); kahepaiksete ja roomajate (sh rästik, nas-

tik, arusisalik, vaskuss, rohu- ja rabakonn, tähnikvesilik) 

elu- ja kudemispaigad; väike-kärbsenäpp; väike-kirjurähn; 

musträhn; nahkhiirte toitumis- ja talvitusala (kogu maaük-

sus, 7 liiki, kõik II kaitsekategooria); metskitsede ja metssi-

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks kudemis-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja rohukonnadele ning tähnikve-

silikele. Maaüksusele jäävad militaarehitiste varemed on sobivad elupaigad rästi-

kule ja arusisalikule. Väärtuslikud metsakooslused maaüksusel pakuvad pesitsus-

paika mitmetele rähnilistele ja röövlindudele, aga ka nt väike-kärbsenäpile. 

Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilita-

tava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneerin-

gus toodud rohealale – Astangu tänava mets  ja osaliselt rohealale – Harku paekal-
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gade varjepaigad (maaüksuse lõunapoolne osa, mis jääb 

püsielupaiga piiresse) ja käigurajad (metskitsedel lääne-ida 

suunaliselt kolm ja loode-kagu suunaliselt üks rada, metssi-

gadel lääne-ida suunaliselt kaks rada ja põtradel loode-kagu 

suunaliselt kaks rada). Maaüksus kuulub lõunapoolse poole 

ulatuses riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga piiresse. 

Maaüksus on klindiesise rohekoridori osa. 

las Astangu ja Mäeküla vahel. Arvestades ala väärtuslikku metsakooslust enne-

kõike just kahepaiksete kudemis-, talvitus- ja toitumisalana, aga ka metsa kooslu-

selist potentsiaali kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele liikidele ja olla 

rändealaks suurematele sõralistele tuleks kogu maaüksus arvata kavandatava ko-

haliku kaitseala piiresse. Kuna maaüksusel ei ole kehtivaid detailplaneeringuid 

siis ei esine ka vastuolu nendega. 

25 78406:604:0700 

Kadaka tee 96a 

8 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: kuivad nii-

dud lubjarikkal mullal (6210); loopealsed (6280); lubjakivi-

paljandid (8210); soostuvad ja soolehtmetsad (9080); pan-

gametsad (9180); kaitsealused liigid: pruun-raunjalg (II 

kaitsekategooria); must tuhkpuu ja metskevadik (mõlemad 

III kaitsekategooria); kahepaiksete ja roomajate (vaskuss, 

rohu- ja rabakonn) elu- ja kudemispaigad; väike-kirjurähn; 

väänkael; nahkhiirte toitumis- ja talvitusala (kogu maaük-

sus, 7 liiki, kõik II kaitsekategooria); vareskaera aasasilmik; 

kimalaste eluala (vähemalt 10 liiki, kõik III kaitsekategoo-

ria); metskitsede ja metssigade varjepaigad (maaüksuse 

lõunapoolne osa, mis jääb püsielupaiga piiresse) ja käigura-

jad (metskitsedel lääne-ida suunaliselt kolm rada, metssiga-

del lääne-ida suunaliselt üks rada ja põtradel loode-kagu 

suunaliselt kaks rada). Maaüksus kuulub suures osas riikli-

ku looduskaitsealuse püsielupaiga piiresse (vaid päris põh-

jots jääb püsielupaigast välja). Maaüksus on klindiesise 

rohekoridori osa.  

Maaüksusel levivad Tallinna ja Haabersti piirkonnas unikaalsed ja väärtuslikud 

looduskooslused: loopealsed ja väiksemal määral ka lubjakivipaljandid ning plaat-

lood. Maaüksus on väärtuslik elupaik nii kahepaiksetele-roomajatele, tolmeldaja-

tele kui ka lindudele ja toitumispaik nahkhiirtele ja lindudele. Maaüksus on oluli-

ne rändekoridor nii suurulukitele kui ka tolmeldajatele. Kogu maaüksus on Tal-

linnas ja Harjumaal olulise klindipealse rohevõrgustiku koridori osa. Suur osa 

maaüksusest kuulub riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga koosseisu ja selle üks 

oluline kaitse-eesmärk on nahkhiirte talvituspaiga kaitse. Maaüksus asub täielikult 

Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõr-

gustiku arengualal ja jääb osaliselt samas üldplaneeringus toodud rohealale – As-

tangu tänava mets  ja osaliselt rohealale – Harku paekallas Astangu ja Mäeküla 

vahel. Arvestades maaüksuse väärtuslikke looduskooslusi, tuleks maaüksus tervi-

kuna arvata kavandatava kaitseala koosseisu. Kuna maaüksusel ei ole kehtivaid 

detailplaneeringuid siis ei esine ka vastuolu nendega. 

26 78406:604:0140 

Astangu tn 30b 

13,4 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), enne lageraiet väärtusli-

kus seisus looduskooslus ca 13 ha, pärast säilinud maaüksu-

se lõunaosas ca 3,7 ha; kaks põtrade ja kaks metskitsede 

loode-kagu suunalist liikumisrada maaüksuse lõunaosas, 

enne lageraiet on ulukid ilmselt liikunud kogu maaüksuse 

ulatuses; nahkhiirte toitumisala (registreeritud maaüksuse 

lõunaosas, 7 liiki, kõik II kaitsekategooria, aga tõenäoliselt 

toituvad nahkhiired kogu maaüksuse ulatuses); kahepaikse-

te, raba- ja rohukonna (mõlemad III kaitsekategooria) oluli-

ne elupaik, toitumis- ja talvitusala (kõige väärtuslikum ku-

Maaüksus on olnud tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on 

ka pärast raiet endiselt oluliseks kudemis-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ja 

rohukonnadele. Väärtuslikud säilinud metsakooslused maaüksuse lõunaosas pa-

kuvad pesitsuspaika mitmetele rähnilistele ja röövlindudele, aga ka nt väike-

kärbsenäpile. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus mää-

ratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas 

üldplaneeringus toodud rohealale – Astangu tänava mets ning maaüksuse kesk- ja 

lääneosa läbib põhja-lõuna suunaliselt üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m 

laiune rohekoridor. Arvestades ala väärtuslikku metsakooslust ennekõike just ka-

hepaiksete kudemis-, talvitus- ja toitumisalana, aga ka metsa koosluselist potent-
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demisveekogu on maaüksuse läänepiiril ja lõunaosas kul-

gev, tänaseks kraaviks muudetud, endine Järveotsa oja); 

maaüksuse lõunaosas väike-kirjurähn; musträhn; valgeselg-

kirjurähn; väike-kärbsenäpp; maaüksuse lõunaosa on rähni-

de eluala ja röövlindudele sobiv elupaik; rohekoridor. 

siaali kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele liikidele ja olla rändealaks 

suurematele sõralistele tuleks kogu maaüksus arvata kavandatava kohaliku kait-

seala piiresse. Kuna aga maaüksuse põhjaosas on tehtud lageraiet ja maaüksusele 

on taotletud ka detailplaneeringut, siis esialgu ei ole maaüksuse põhjaosa käesole-

va ekspertiisi käigus kavandatavasse kaitsealasse arvatud, ettepanek on liita kait-

sealaga 4,5 ha suurune väärtuslikuma metsakooslusega ala maaüksuse lõunaosas. 

27 78401:101:5991 

Kadaka tee 94a 

7,6 ha 

Maatulundusmaa 

ja Transpordimaa 

Omandi ulatus 

selgitamisel 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: soostuvad ja 

soolehtmetsad (9080); pangametsad (9180); kaitsealused 

liigid: kahepaiksete ja roomajate (vaskuss, rästik, arusisalik, 

rohu- ja rabakonn) elu- ja kudemispaigad; nahkhiirte toitu-

misala (kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); 

kimalaste (vähemalt 11 liiki, kõik III kaitsekategooria) ja 

päevaliblikate (vähemalt 27 liiki) eluala maaüksuse lõu-

naosas; metskitsedel üle maaüksuse lääne-ida suunaliselt 

kolm käigurada ja põtradel loode-kagu suunaliselt üks ja 

ida-lääne suunaliselt üks käigurada. Maaüksusele jääb pä-

randkultuurväärtusega endiseid militaarehitiste varemeid, 

mis on ühtlasi roomajatele sobivaks elupaigaks. Maaüksuse 

läänenurk kuulub riikliku looduskaitsealuse püsielupaiga 

piiresse. Maaüksus on klindiesise rohekoridori osa. 

Maaüksusel levivad Tallinna ja Haabersti piirkonnas unikaalsed ja väärtuslikud 

looduskooslused: soostuvad ja soolehtmetsad ning pangametsad. Maaüksus on 

väärtuslik elupaik nii kahepaiksetele-roomajatele, tolmeldajatele kui ka lindudele 

ja toitumispaik nahkhiirtele ja lindudele. Maaüksus on oluline rändekoridor nii 

suurulukitele kui ka tolmeldajatele. Kogu maaüksus on Tallinnas ja Harjumaal 

olulise klindipealse rohevõrgustiku koridori osa. Maaüksusele jääb pärandkul-

tuurväärtusega endiseid militaarehitiste varemeid, mis on ühtlasi roomajatele so-

bivaks elupaigaks. Maaüksuse läänepoolne nurk kuulub riikliku looduskaitsealuse 

püsielupaiga koosseisu ja selle üks oluline kaitse-eesmärk on nahkhiirte talvitus-

paiga kaitse. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määrat-

letud säilitatava või loodava rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Arves-

tades maaüksuse väärtuslikke looduskooslusi, tuleks maaüksus tervikuna arvata 

kavandatava kaitseala koosseisu. Kuna maaüksusel ei ole kehtivaid detailplanee-

ringuid siis ei esine ka vastuolu nendega. 

28 78406:604:0670 

Kadaka tee 90c 

4,4 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 7 liiki, kõik II 

kaitsekategooria), lennukoridorid piki endistele raudtee-

tammidele kujunenud käiguradu; kahepaiksete ja roomajate, 

rästiku, vaskussi, raba- ja rohukonna ning tähnikvesiliku 

(kõik neist III kaitsekategooria) oluline elupaik, toitumis- ja 

talvitusala; maaüksus on rähnilistele ja röövlindudele sobiv 

pesitsuspaik; pärandkultuurobjektid – endised militaarraud-

teede tammid ja abihoonete varemed; rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks elu-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ning rohukonnadele. Maaüksusele 

jäävad militaarehitiste varemed on sobivad elupaigad nii rästikule, vaskussile kui 

ka arusisalikule. Metsakooslused ja endistele raudteetrassidele kujunenud jalgteed 

on olulised toitumiskohad nahkhiirtele. Väärtuslikud metsakooslused maaüksusel 

pakuvad pesitsuspaika mitmetele rähnilistele ja röövlindudele. Maaüksus asub 

täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava 

rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Arvestades ala väärtuslikku metsa-

kooslust ennekõike just kahepaiksete talvitus- ja toitumisalana, aga ka metsa 

koosluselist potentsiaali kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele liikidele 

ja olla rändealaks suurematele sõralistele tuleks kogu maaüksus arvata kavandata-

va kohaliku kaitseala piiresse. Lisaks saaks maaüksusele rajada loodusraja ja juba 

praegu on sinna mööda endiseid raudteetamme kujunenud inimeste jalutusrajad, 

mida kasutavad aktiivselt Astangu asumi elanikud. Kuna maaüksusel ei ole kehti-

vaid detailplaneeringuid siis ei esine ka vastuolu nendega. 
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29 78406:604:0290 

Astangu tn 60a 

0,6 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), maaüksuse lõunapool-

ses osas ca 0,3 ha ulatuses; nahkhiirte toitumisala (kogu 

maaüksus, 6 liiki, kõik II kaitsekategooria); kahepaiksete ja 

roomajate, raba- ja rohukonna (mõlemad III kaitsekategoo-

ria) elupaik, toitumis- ja talvitusala; maaüksus on rähniliste-

le ja röövlindudele sobiv pesitsuspaik; rohekoridor. 

Maaüksus on pooles ulatuses lõunapoolses osas väärtuslik metsakooslus (soostuv 

lehtmets), mis on oluliseks elu-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ning rohukon-

nadele. Maaüksuse põhjaosa on elektriliini alune rohustu, kuhu on kujunenud 

väärtuslik potentsiaalne elupaik mitmetele tolmeldajatele. Maaüksus on oluline 

toitumisala nahkhiirtele. Maaüksust läbib potentsiaalne loodus- ja kultuurilooline 

õpperada. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratle-

tud säilitatava või loodava rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Kuna 

maaüksusele jääv mets on Astangu suurema väärtusliku metsakoosluse osa ja 

maaüksuse põhjapoolses osas levivad niidukooslused omavad potentsiaali väär-

tusliku tolmeldajate koosluse kujunemiseks, tuleks maaüksus tervikuna liita ka-

vandatava kohaliku kaitsealaga. 

30 78401:101:2565 

Kadaka tee 88f 

4,6 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Riigiomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 1 ha maaüksuse ede-

lapoolse piiri ääres; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 

6 liiki, kõik II kaitsekategooria); raba- ja rohukonna (mõle-

mad III kaitsekategooria) elupaik, toitumis- ja talvitusala; 

maaüksuse põhja ja lõunaosa rohumaad on väärtuslikud 

tolmeldajate ja taimekooslused, vähemalt 12 liiki kimalasi 

ja 27 liiki päevaliblikaid; maaüksuse lõunatipus ja keskosa 

idapiiri lähedal asuvad kaitsealuste taimeliikide kasvukohad 

– nõmmnelk (II kaitsekategooria), aas-karukell (III kaitse-

kategooria) ja roosa merikann (III kaitsekategooria); oluline 

tolmeldajate põhja-lõuna ja kirde suunaline rohekoridor. 

Maaüksuse läänepoolses osas levivad väärtuslikud metsakooslused (soostuvad 

lehtmetsad), mis on olulised kahepaiksete ja nahkhiirte elupaigad. Maaüksuse 

põhja-, ida- ja lõunaosa niidualadel levivad väärtuslikud tolmeldajate kooslused ja 

taimekooslused, mis kannavad mitmeid kaitsealuseid putukate ja taimede liike. 

Maaüksus on oluline ühenduslüli alast kirde suunas kulgevale endisele raudteet-

rassile kujundatavale Putukaväilale ja on kogu Astangu-Mäeküla piirkonna elu-

rikkuse jaoks oluline rohekoridor põhja- ja kirde suunas. Maaüksus asub täielikult 

Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõr-

gustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Arvestades ala väärtusi tuleks selle väärtus-

like looduskoosluste osa liita kavandatava kaitsealaga maksimaalses võimalikus 

mahus. Käesoleva ekspertiisiga tehakse ettepanek liita kaitsealaga ca 3,8 ha 

maaüksusest. Kuna maaüksusel ei ole kehtivaid detailplaneeringuid, siis ei esine 

ka vastuolu nendega. 

31 78406:604:0360 

Kadaka tee 88a 

1,9 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 0,7 ha maaüksuse 

põhjaosas; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, 

kõik II kaitsekategooria); raba- ja rohukonna (mõlemad III 

kaitsekategooria) elupaik, toitumis- ja talvitusala; maaüksu-

se lõunaosa niidud on väärtuslikud tolmeldajate ja taime-

kooslused, vähemalt 12 liiki kimalasi ja 27 liiki päevalibli-

kaid; maaüksuse keskosas, idapiiri lähedal on kaitsealuste 

taimeliikide kasvukohad – nõmmnelk (II kaitsekategooria) 

ja aas-karukell (III kaitsekategooria); oluline tolmeldajate 

põhja-lõuna ja kirde suunaline rohekoridor; maaüksuse põh-

jaosas asub väärtuslik pärandkultturiobjekt, endine militaar-

Maaüksuse põhjaosas paiknevad väärtuslikud metsakooslused, mis on kahepaikse-

tele ja lindudele oluliseks elu- ja toitumisalaks. Metsakoosluses on eraldi väärtus-

lik endine militaarraudtee hoone vare ja selle lähistele jäävad suured remmelgad, 

samuti endistele raudteetammidele kujunenud jalgrajad, mis on heaks võimalu-

seks nii loodus- kui kultuuriloolise õpperaja kujundamisel. Maaüksus asub täieli-

kult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohe-

võrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Maaüksuse lõunaosas olev kuiva niidu 

kooslus on samuti väärtuslik nii kaitsealuste taimeliikide kasvukohtade kui ka 

tolmeldajate koosluste poolest. Kuna aga maaüksusele on kehtestamisel detailpla-

neering, mille järgi on rohealaks kavandatud jätta just põhjaosas levivate metsa-

koosluste ala koos säilitatava hoone vare ja säilitatavate puudega, kindlasti tuleb 
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raudteega seotud hoone vare, mille ümbrus on sobivaks 

elupaigaks nahkhiirtele ja selle lähistel asuvad suured rem-

melgad on paljude liikide jaoks sobivaid elupaiku pakku-

vad. 

alles hoida just suured remmelgad, ja elamuehitus on kavandatud lõunapoolsele 

niidualale, siis tehakse käesoleva ekspertiisiga ettepanek arvata põhjapoolne met-

sakoosluse osa kohaliku kaitseala koosseisu ja lõunapoolsel osal seada detailpla-

neeringule tingimused nii, et kaitsealuste taimeliikide leiukohad ja piisavas mahus 

tolmeldajatele sobilikku niiduala säiliks elamute vahelisel alal ja elamuala ümbru-

ses. 

32 78406:604:0690 

Kadaka tee 92 

3,3 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II 

kaitsekategooria, eriti sobivad on nahkhiirtele lennukorido-

ridena maaüksusel asuvad endised raudteetammid, millele 

praeguseks on kujunenud jalgrajad); raba- ja rohukonna 

(mõlemad III kaitsekategooria) elupaik, toitumis- ja talvitu-

sala; rästiku ja arusisaliku jaoks sobivad elupaigad endiste 

varede ja kivihunnikutena; rähnidele jt õõnsustes pesitseva-

tele lindudele ja nahkhiirtele sobivad õõnsustega lehtpuud; 

üks põtrade ja üks metskitsede kirde-edela suunaline liiku-

misrada; rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks elu-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ning rohukonnadele. Maaüksusele 

jäävad kivihunnikud ja endiste hoonete jäänused on sobivad elupaigad rästikule, 

vaskussile ja arusisalikule. Metsakooslused ja endistele raudteetrassidele kujune-

nud jalgteed on olulised toitumiskohad nahkhiirtele. Väärtuslikud metsakooslused 

maaüksusel pakuvad pesitsuspaika mitmetele rähnilistele ja röövlindudele. 

Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säilita-

tava või loodava rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Arvestades ala 

väärtuslikku metsakooslust ennekõike just kahepaiksete talvitus- ja toitumisalana, 

aga ka metsa koosluselist potentsiaali kujuneda elupaigaks veel paljudele harul-

dastele liikidele ja olla rändealaks suurematele sõralistele tuleks kogu maaüksus 

arvata kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. Lisaks saaks maaüksusele rajada 

loodusraja ja juba praegu on sinna mööda endiseid raudteetamme kujunenud ini-

meste jalutusrajad. Kuigi maaüksusel on menetluses detailplaneering, millega 

nähakse siia ette just maaüksuse põhjaosa, aga tegelikult peaaegu kogu maaüksuse 

ulatuses elamuehitust, tehakse käesoleva ekspertiisi käigus arvestades ala väärtus-

likke looduskooslusi siiski ettepanek arvata kogu maaüksus kavandatava kohaliku 

kaitseala piiresse ja koondada ehitusalad võimalusel näiteks tihedamalt sama de-

tailplaneeringuga hõlmatud teistele maaüksustele, mida käesolevaga kaitsealasse 

ei kavandata lisada. Seejuures säilitada rohealana ka detailplaneeringus praegugi 

rohealana säilitatud maaüksused aadressidega Kadaka tee 88c ja 90d. 

33 78406:605:0230 

Kadaka tee 88c 

0,3 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II 

kaitsekategooria); raba- ja rohukonna (mõlemad III kaitse-

kategooria) elupaik, toitumis- ja talvitusala; rästiku ja aru-

sisaliku jaoks sobivad elupaigad endiste varede ja kivihun-

nikutena; rähnidele jt õõnsustes pesitsevatele lindudele ja 

nahkhiirtele sobivad õõnsustega lehtpuud; rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks elu-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ning rohukonnadele. Maaüksusele 

jäävad kivihunnikud ja endiste hoonete jäänused on sobivad elupaigad rästikule, 

vaskussile ja arusisalikule. Väärtuslikud metsakooslused maaüksusel pakuvad 

pesitsuspaika rähnilistele ja röövlindudele. Maaüksus asub täielikult Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku As-

tangu-Mäeküla arengualal. Arvestades ala väärtuslikku metsakooslust ennekõike 

just kahepaiksete talvitus- ja toitumisalana, aga ka metsa koosluselist potentsiaali 
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Jrk 

nr 

Katastrinumber 

Aadress 

Pindala 

Sihtotstarve 

Omandivorm 

Väärtused Põhjendused ja märkmed 

kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele liikidele, tuleks kogu maaüksus 

arvata kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. Menetluses oleva detailplaneerin-

gu alusel on maaüksus kavandatud säilitada rohealana. 

34 78401:101:6005 

Kadaka tee 90d 

0,3 ha 

Üldkasutatav maa 

Omandi ulatus 

selgitamisel 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), kogu maaüksuse ulatu-

ses; nahkhiirte toitumisala (kogu maaüksus, 6 liiki, kõik II 

kaitsekategooria); raba- ja rohukonna (mõlemad III kaitse-

kategooria) elupaik, toitumis- ja talvitusala; rästiku ja aru-

sisaliku jaoks sobivad elupaigad endiste varede ja kivihun-

nikutena; rähnidele jt õõnsustes pesitsevatele lindudele ja 

nahkhiirtele sobivad õõnsustega lehtpuud; rohekoridor. 

Maaüksus on tervikuna väärtuslik metsakooslus (soostuv lehtmets), mis on oluli-

seks elu-, talvitumis- ja toitumisalaks raba- ning rohukonnadele. Maaüksusele 

jäävad kivihunnikud ja endiste hoonete jäänused on sobivad elupaigad rästikule, 

vaskussile ja arusisalikule. Väärtuslikud metsakooslused maaüksusel pakuvad 

pesitsuspaika rähnilistele ja röövlindudele. Maaüksus asub täielikult Haabersti 

linnaosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku As-

tangu-Mäeküla arengualal. Arvestades ala väärtuslikku metsakooslust ennekõike 

just kahepaiksete talvitus- ja toitumisalana, aga ka metsa koosluselist potentsiaali 

kujuneda elupaigaks veel paljudele haruldastele liikidele, tuleks kogu maaüksus 

arvata kavandatava kohaliku kaitseala piiresse. Menetluses oleva detailplaneerin-

gu alusel on maaüksus kavandatud säilitada rohealana. 

35 78406:604:0080 

Kadaka tee 98 

9,5 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: kuivad nii-

dud lubjarikkal mullal (6210), ca 1,5 ha maaüksuse kes-

kosas; soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 5,2 ha maaük-

suse põhja ja lõuna osas; pangametsad (9180), ca 0,4 ha 

maaüksuse põhjaosas; väärtuslik jalakamets maaüksuse 

põhjaosas, klindi lõpus, ca 0,8 ha; väärtuslik jänesekapsa 

männik, ca 1 ha, maaüksuse keskosas kagupiiril; Järveotsa 

oja kulgeb maaüksuse keskosas selle läänepiiril ja põhjaosas 

laskub ümber paekalda lõpuosa sellest alla; põhjaosas on 

1,8 ha maaüksusest riikliku püsielupaiga koosseisus; 

maaüksuse põhjaosas asuvad muinsuskaitselise väärtusega 

paekalda sisese laskemoonalao suudmed ja selle esise mili-

taarhoone varemed; nahkhiirte toitumisala ja talvituspaiga 

sissepääs (maaüksuse põhja ja keskosa, 7 liiki, kõik II kait-

sekategooria); raba- ja rohukonna (mõlemad III kaitsekate-

gooria) elupaigad, kudemispaigad, toitumis- ja talvitusala 

ning rändeala kogu maaüksusel; vaskussi leiukoht maaük-

suse põhjaosas; maaüksuse põhjaossa ulatuvad metskitsede 

ja metssigade varjepaigad, piki maaüksust põhja-lõuna suu-

nas kulgevad kolm metskitsede, üks metssigade ja üks põt-

rade käigurada ning lisaks kulgevad üle maaüksuse veel neli 

Maaüksusel levib peaaegu kõikjal väärtuslikke metsa- ja niidukooslusi. Metsa-

kooslused on oluliseks elu-, kudemis-, talvitumis-, toitumis- ja rändealaks raba- 

ning rohukonnadele. Maaüksusele jäävad kivihunnikud ja endiste hoonete jäänu-

sed on sobivad elupaigad rästikule, vaskussile ja arusisalikule. Väärtuslikud met-

sakooslused maaüksusel pakuvad pesitsuspaika rähnilistele ja röövlindudele, aga 

ka väänkaelale. Maaüksuse niitudel levivad väärtuslikud tolmeldajate kooslused. 

Maaüksust läbivad mitmed suurulukite käigurajad ja see on väga kriitilise paik-

nemisega ulukitele vaba liikumise tagamisel nii põhja-lõuna kui ka ida-lääne suu-

nas. Maaüksuse põhjaosas leidub mitmeid kaitsealuste taimeliikide leiukohti ja 

kombinatsioon paekaldast ja selle juurest kulgevast Järveotsa ojast on väga uni-

kaalne nii Tallinna kui Haabersti ulatuses moodustades väga väärtusliku loodus-

koosluse. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratle-

tud säilitatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja jääb osaliselt samas 

üldplaneeringus toodud rohealadele – Astangu tänava mets, Harku paekallas As-

tangu ja Mäeküla vahel ning Mäeküla mets ja maaüksuse kesk- ja lääneosa läbib 

põhja-lõuna suunaliselt üldplaneeringuga määratud vähemalt 50m laiune roheko-

ridor. Arvestades maaüksusel levivate koosluste (nii taimekooslused, tolmeldajate 

kooslused kui ka loomakooslused) unikaalsust ja kõrget väärtust nii Tallinna kui 

Haabersti piires ja koosluste mitmekesisust ning lisaks kogu maaüksuse paikne-

mist rohekoridoride ristumispaigas, aga ka koosluselist potentsiaali kujuneda elu-

paigaks veel paljudele haruldastele liikidele, tuleks kogu maaüksus arvata kavan-
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Jrk 

nr 

Katastrinumber 

Aadress 

Pindala 

Sihtotstarve 

Omandivorm 

Väärtused Põhjendused ja märkmed 

ida-lääne suunalist põtrade, kaks metskitsede ja üks metssi-

gade käigurada ja kirde-edela suunaliselt veel kaks metskit-

sede, üks metssigade ja üks põtrade käigurada; kaks kol-

mandikku maaüksusest, selle lõunapoolne osa jääb hiireviu 

(III kaitsekategooria) pesitsusterritooriumile; kogu maaük-

sus on ka kanakulli, raudkulli jt röövlindude toitumis ja 

potentsiaalne pesitsusala; maaüksuse metsad on rähnide 

elualaks; maaüksuse kesk- ja kaguossa jäävatel niitudel on 

registreeritud vähemalt 9 kimalaste ja 15 päevaliblikate 

liiki; maaüksuse põhjaosa läänepiirile jäävad must tuhkpuu 

ja metskevadiku leiukohad; maaüksusele jäävad ka vään-

kaela ja rukkiräägu pesitsusterritooriumid; maaüksuse kes-

kosa läbib ajalooline Mäeküla talutee, mida tuleks kindlasti 

ajaloolisena säilitada ja koos sillaga üle Järveotsa oja ka 

eksponeerida. Maaüksus on osa ulukite ja tolmeldajate ro-

hekoridoridest ja asub nende põhja-lõuna ning ida-lääne 

suunalise kulgemise ristumiskohas. 

datava kohaliku kaitseala piiresse. Kuigi alale on kavandatud detailplaneeringuga 

elamuehitust oleks selle lubamine sellele maaüksusele kogu Astangu-Mäeküla 

roheala ulatuses märkimisväärselt kahjustava ulatusega ja lõhuks piirkonna loo-

dusliku terviku mitmeks palju eluvaesema ja madalama väärtusega killuks. Kuna 

Järveotsa oja kõrge väärtusega looduslik säng on praeguseks süvendustegevusega 

osaliselt rikutud, tuleks see kiiremas korras taastada, täites süvendatud ala ja la-

hendades kaugemale jäävate elamuehitusalade vajalik kuivendus torustike abil, 

mitte looduslikku avatud oja rikkudes. 

36 78406:604:0390 

Kadaka tee 197 

4,2 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Eraomand 

rahvusvaheliselt väärtuslikud looduskooslused: kuivad nii-

dud lubjarikkal mullal (6210), ca 1,3 ha maaüksuse lõu-

naosas; soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 0,7 ha 

maaüksuse keskosas; väärtuslik jänesekapsa-männik, ca 0,5 

ha maaüksuse lõunaosas; maaüksuse keskosa soostuvas 

metsas on väga väärtuslik kahepaiksete ja roomajate koos-

lus – registreeritud nastikut, arusisalikku, vaskussi, tähnik-

vesilikku ja rabakonna, viimased kaks alal ka koevad, seega 

on kogu maaüksus oluline kahepaiksete eluala, metsas 

paiknev looduslikult hästi säilinud oja ja tiigid kevadine 

kudemispaik ning talvituspaik ja piirnevad niidud suvine 

toitumisala; kogu maaüksus on nahkhiirte toitumisala (6 

liiki, kõik II kaitsekategooria); maaüksuse kirdepoolses 

nurgas nõmmnelgi ja aas-karukella väike kasvukoht (ca 

0,05 ha); maaüksuse lõunapoolsel niidualal on registreeritud 

punaselg-õgija pesakoht ja rukkiräägu eluala; maaüksuse 

niidualadel on väärtuslikud tolmeldajate kooslused – lõuna-

poolsel niidul vähemalt 9 kimalaseliiki ja 15 liblikaliiki 

Maaüksusel on kõrgema väärtusega looduskooslused keskosa soine lehtmetsa 

kooslus kahepaiksete ja roomajate, lindude ja ulukite rändega ning lõunaosa loo-

duslik niit, kus on nii mitmekesine tolmeldajate kooslus kui ka linnustik. Maaük-

suse keskel paiknev loode-kagu suunaline oja ja selle ümber kasvav soine mets on 

väga oluline nii rändekoridorina ulukitele kui ka püsiva elupaigana kahepaiksete-

le-roomajatele ning lindudele. Maaüksuse niitudel levivad väärtuslikud tolmelda-

jate kooslused. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus mää-

ratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Ar-

vestades, et maaüksus asub risti loode-kagu suunalisel rändeteel tuleks selle kes-

kosa mets ja lõunaosa niiduala kindlasti säilitada puutumatuna. Kuigi alale on 

kavandatud detailplaneeringuga elamuehitust nii põhjapoolsele kui ka lõunapool-

sele niidule, siis Astangu-Mäeküla roheala terviku säilimise huvides tuleks lõuna-

poolsest elamualast loobuda, sest see killustab ala liialt. Kuna maaüksusest idas 

on juba välja ehitatud elamurajoon, siis võiks ehitustegevusega hõlmata maaüksu-

se põhjaosa niiduala, mis on tegelikult kujunenud eelmise sajandi keskel rikutud 

militaarala peale ja ei ole niivõrd väärtuslik kui lõunapoolne niit ning sellest lõu-

nasse jääva maaüksuse põhjaosa niiduala. Maaüksuse kesk- ja lõunaosa (kokku ca 

2,5 ha ulatuses) tuleks aga liita kavandatava kohaliku kaitsealaga. 
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nr 

Katastrinumber 

Aadress 

Pindala 

Sihtotstarve 

Omandivorm 

Väärtused Põhjendused ja märkmed 

ning põhjapoolsel niidul vähemalt 11 kimalaseliiki ja 27 

liblikaliiki, registreeritud ka haavalumik; kogu maaüksus on 

kanakulli toitumisala; maaüksuse keskelt, oja äärset soist 

lehtmetsa pidi liiguvad põdrad loode-kagu suunas Nõmme-

Mustamäe maastikukaitseala Kuusiku metsa. 

37 78401:101:3257 

Kadaka tee 197a 

2,4 ha 

Sihtotstarbeta maa 

Riigiomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 0,9 ha maaüksuse 

edelaosas; soostuvas metsas on väga väärtuslik kahepaikse-

te ja roomajate kooslus – registreeritud rästikut, nastikut, 

arusisalikku, vaskussi, tähnikvesilikku, harilikku kärnkonna 

ja rabakonna, viimased kaks alal ka koevad, seega on kogu 

maaüksus oluline kahepaiksete eluala, metsas paiknev loo-

duslikult hästi säilinud oja ja tiigid kevadine kudemispaik 

ning talvituspaik ja piirnev niiduala suvine toitumisala; ko-

gu maaüksus on nahkhiirte toitumisala (6 liiki, kõik II kait-

sekategooria); maaüksuse niidualal on väärtuslik tolmelda-

jate kooslus – vähemalt 11 kimalaseliiki ja 27 liblikaliiki; 

kogu maaüksus on kanakulli toitumisala; maaüksuse ede-

laosas paiknevat, oja äärset soist lehtmetsa pidi liiguvad 

põdrad loode-kagu suunas Nõmme-Mustamäe maastiku-

kaitseala Kuusiku metsa. 

Maaüksusel on kõrgema väärtusega looduskooslused edelaosa lehtmetsa kooslus 

kahepaiksete ja roomajate, lindude ja ulukite rändega ning lõunaosa loodusliku 

niidu osa, kus on nii mitmekesine tolmeldajate kooslus kui ka linnustik ja toimub 

kahepaiksete ning tolmeldajate ida-lääne suunaline ränne. Maaüksuse edelaosas 

paiknev loode-kagu suunaline oja ja selle ümber kasvav soine mets on väga oluli-

ne nii rändekoridorina ulukitele kui ka püsiva elupaigana kahepaiksetele-

roomajatele ning lindudele. Maaüksuse niitudel levivad väärtuslikud tolmeldajate 

kooslused. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratle-

tud säilitatava või loodava rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Arvesta-

des et maaüksus asub loode-kagu suunalisel rändeteel tuleks selle edelaosa mets ja 

lõunaosa niiduala kindlasti säilitada puutumatuna. Kuigi alale on kavandatud de-

tailplaneeringuga elamuehitust ja ka sõidutee, siis tuleks see kõik koondada 

maaüksuse põhjaossa ja jätta lõunaosa väärtuslikud kooslused puutumatuna kait-

seala koosseisu. Maaüksuse edela- ja lõunaosa (kokku ca 1,4 ha ulatuses) tuleks 

aga liita kavandatava kohaliku kaitsealaga. 

38 78406:604:0031 

Rehe põik 8 

1,1 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

Aas-karukella kasvukoht (ca 0,1 ha); punaselg-õgija pesa-

koht; maaüksuse lõunaosas kahepaiksete ja roomajate rän-

detee ja elupaik - rästik, nastik, arusisalik, vaskuss, tähnik-

vesilik, harilik kärnkonn ja rabakonn; registreeritud 9 liiki 

kimalasi. 

Maaüksusel on väärtuslik metsakooslus, kus kasvab kaitsealune aas-karukell ja 

läbi mille toimub kahepaiksete ränne kirde pool naabermaaüksusel asuva kude-

misveekoguni. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus mää-

ratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. Ku-

na maaüksusel on juba kehtiv detailplaneering, aga selle järgi on maaüksus kavas 

säilitada rohealana, tehakse käesoleva ekspertiisiga ettepanek liita maaüksus ter-

vikuna kavandatava kaitsealaga. 

39 78406:604:0026 

Rehe põik 4 

0,9 ha 

Ärimaa ja Ühis-

kondlike ehitiste 

maa 

Eraomand 

maaüksuse kaguosas on kahepaksetele väga väärtuslik ku-

demisveekogu ja roomajatele sobivad elupaigad ning  rän-

detee - rästik, nastik, arusisalik, vaskuss, tähnikvesilik, hari-

lik kärnkonn ja rabakonn; registreeritud 9 liiki kimalasi. 

Maaüksusel on väärtuslik metsakooslus ja kaguosas väga väärtuslik kahepaiksete 

kudemisveekogu. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus 

määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku Astangu-Mäeküla arengualal. 

Kuna maaüksusel on juba kehtiv detailplaneering, aga selle järgi on maaüksuse 

lõunaosa veekogu ja selle ümbrus kavas säilitada rohealana, tehakse käesoleva 

ekspertiisiga ettepanek liita maaüksuse lõunaosa (ca 0,6 ha) kavandatava kaitsea-

laga. 

40 78401:101:3256 Maaüksusel kasvab väärtuslik jänesekapsa männik, ca 0,8 Maaüksus on väärtuslik ja Tallinnas ning Haabertsis unikaalne looduskoolsus, mis 
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Kadaka tee 199 

1,3 ha 

Üldkasutatav maa 

Riigiomand 

ha; kogu maaüksus on nahkhiirte toitumisala (6 liiki, kõik II 

kaitsekategooria); üle maaüksuse kulgeb kolm metskitsede, 

üks põtrade ja üks metssigade käigurada põhja-lõuna ja loo-

de-kagu suunas; kogu maaüksus jääb hiireviu pesitsusalale; 

maaüksuse põhjatipus oleval niidualal on registreeritud 9 

liiki kimalasi ja 15 liiki päevaliblikaid. 

on mitmete ulukite rändeala ja röövlindude pesitsusterritooriumi osa ning toitu-

misala, samuti nahkhiirte toitumisala osa. Maaüksus asub täielikult Haabersti lin-

naosa üldplaneeringus määratletud säilitatava või loodava rohevõrgustiku Astan-

gu-Mäeküla arengualal. Kuna sellel maaüksusel detailplaneeringuid ei ole siis ei 

teki ka vastuolu nendega. Seetõttu tehakse käesoleva ekspertiisiga ettepanek liita 

maaüksus tervikuna kavandatava kaitsealaga. 

41 78406:604:0650 

Kadaka tee 98d 

0,2 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

Hiireviu pesitsusterritooriumi osa. Niiske mets, kahepaikse-

te eluala. Üks metssigade, üks metskitsede ja üks põtrade 

ida-lääne suunaline käigurada. Rohevõrgustiku osa. 

Mäeküla metsamassiivi osa, kus elutsevad kahepaiksed ja kust rändavad läbi ulu-

kid. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säi-

litatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja maaüksus jääb osaliselt samas 

üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa rohealale. Kuna detailplaneeringut alal ei 

ole, siis metsamassiivi terviku huvides tehakse ettepanek liita maaüksus kavanda-

tava kaitsealaga. 

42 78406:604:0010 

Kadaka tee 98b 

0,1 ha 

Maatulundusmaa 

Eraomand 

Hiireviu pesitsusterritooriumi osa. Niiske mets, kahepaikse-

te eluala. Üks metskitsede ida-lääne suunaline käigurada. 

Rohevõrgustiku osa. 

Mäeküla metsamassiivi osa, kus elutsevad kahepaiksed ja kust rändavad läbi ulu-

kid. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säi-

litatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja maaüksus jääb osaliselt samas 

üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa rohealale. Kuna detailplaneeringut alal ei 

ole, siis metsamassiivi terviku huvides tehakse ettepanek liita maaüksus kavanda-

tava kaitsealaga. 

43 78404:409:0125 

Lauka tn 15 

0,5 ha 

Elamumaa 

Eraomand 

Niiske mets, kahepaiksete eluala. Kaks metskitsede ida-

lääne suunalist käigurada. Rohevõrgustiku osa. 

Mäeküla metsamassiivi osa, kus elutsevad kahepaiksed ja kust rändavad läbi ulu-

kid. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säi-

litatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja maaüksus jääb osaliselt samas 

üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa rohealale. Arvestades maaüksuse väärtus-

likke looduskooslusi, tuleks maaüksus tervikuna arvata kavandatava kaitseala 

koosseisu. Kuna aga detailplaneeringuga on nähtud maaüksusele ehitada vaid üks 

eramu maaüksuse lõunaossa ja ülejäänu on roheala, tuleks kavandatava kaitseala-

ga liita vaid maaüksuse põhjaosa 0,3 ha ulatuses. 

44 78401:101:3254 

Ääre tn 1 

3,8 ha 

Üldkasutatav maa 

Riigiomand 

soostuvad ja soolehtmetsad (9080), ca 1,4 ha, maaüksuse 

loodeosas; kahepaiksete eluala. kaks metssigade kirde-edela 

suunalist käigurada, kaks metskitsede käigurada, üks põhja-

lõuna ja teine ida-lääne suunaline ja üks põtrade põhja-

lõuna suunaline käigurada Mäeküla metsast Harku metsa. 

Rohevõrgustiku osa. 

Mäeküla metsamassiivi osa, kus elutsevad kahepaiksed ja kust rändavad läbi ulu-

kid. Maaüksus asub täielikult Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratletud säi-

litatava või loodava rohevõrgustiku arengualal ja maaüksus jääb täielikult samas 

üldplaneeringus toodud Mäeküla metsa rohealale. Metsamassiivi terviku huvides 

tehakse ettepanek liita maaüksus kavandatava kaitsealaga. 
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Astangu-Mäeküla kohaliku kaitseala käesoleva ekspertiisiga välja pakutav välispiir (roheline viirutus) maaüksuste piiridega (kollased jooned) 

 

 


