
KORRALDUS

15.06.2022 nr 570

Kakumäe metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Looduskaitseseaduse § 9 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18
„Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 4 lg 1 alusel ning tulenevalt
ettepanekust võtta Kakumäe mets kohalikul tasandil kaitse alla

1. Algatada Kakumäe metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.

2. Kakumäe metsa kaitseala kavandatav välispiir on toodud korralduse lisas 1.

3. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärk ja kavandatavad piirangud:

3.1 Kakumäe metsa kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikke looduskooslusi, tagada
kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ja virgestusvõimaluste säilimine ja parandamine.

3.2 Alal esinevad liigirikkad eriilmelised metsakooslused, mis on elupaik imetajatele,
haudelindudele ja mitmetele kaitsealustele ning ohustatud liikidele. Alal kulgeb linna läbiv
puistulindude rändekoridor ning alal paikneb unikaalne kambriumi liivakivi paljand. Elustiku
mitmekesisus ja liigirikkus muudavad ala väärtuslikuks loodushariduslikust aspektist.
Militaarajaloo elemendid on väärtuslikud pärandkultuuriobjektid, mis on nahkhiirtele sobivaks
talvituspaigaks.

3.3 Kaitseala piiritlemisel on lähtutud vajadusest kaitsta väärtuslikke elupaiku, luua
ökoloogiliselt sidusad rohekoridorid kaitseala ümbritsevate rohealadega ning tagada nende
rohekoridoride piisav laius.

3.4 Kaitse alla võtmise korral rakendatakse kohaliku kaitse all oleval maa-alal korralduse lisas 2
oleva kaitse-eeskirja eelnõus sätestatud piiranguid.

4. Loodusobjekti kaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetluse käigus saadud või
koostatud dokumentidega saab tutvuda 1. juulist 2022 kuni 15. augustini 2022 Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalametis (Mündi tn 2, Tallinn) ja Haabersti Linnaosa Valitsuses
(Ehitajate tee 109a/1, Tallinn) ning Tallinna linna veebilehel
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Kakumae-metsa-kaitseala. Loodusobjekti kaitse alla
võtmise avaliku arutelu aeg ja koht avaldatakse menetluse algatamise teates.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

5.1 avaldada kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade ajalehes, milles Tallinna linn
avaldab ametlikke teadaandeid.

5.2 teha korraldus teatavaks kavandatava kaitseala territooriumil asuvate kinnistute omanikele,
Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30
päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/akt/116062021003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/402062020037
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Kakumae-metsa-kaitseala
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