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1. SISSEJUHATUS 
Käesoleva ekspertiisi eesmärgiks on anda hinnang Tallinna linnas Haabersti linnaosas Kakumäe 

poolsaarel paiknevate rohealade kohaliku kaitse alla võtmise eelduste, põhjendatuse ja 

kavandatavate piirangute otstarbekuse kohta.  

Ettepaneku Tallinna Linnavalitsusele kaitseala moodustamiseks tegid oma ühispöördumises 

Kakumäe kogukonna elanikud.  

Eksperthinnang on teostatud OÜ Elusloodus poolt, eksperdid Uudo Timm ja Piret Kiristaja. 

 

Töö eesmärk on koostada Kakumäe rohealade kohaliku kaitse alla võtmise põhjendatuse ekspertiis, 

mis koosneb kolmest osast: 

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

haudelinnud, nahkhiired, kahepaiksed, roomajad jne) kohta; 

2) hinnang kaitse alla võtmise eelduste (ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-

kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus) 

esinemise kohta; 

3) kui kohaliku tasandi kaitse alla võtmine on põhjendatud, siis esitada ettepanek kaitseala piiri 

kulgemise kohta kinnistu või kinnistu osa (nt detailplaneeringu positsiooni) täpsusega. 

 

Esitatud ettepaneku kohaselt hõlmaks kaitseala Haabersti linnaosas Kakumäe raba, Kakumäe 

sanglepikut jt Kakumäe poolsaare põhjaosa rohealasid (vt joonis 1).  

 

Joonis 1. Kakumäe elanike poolt esitatud Kakumäe rohealade kaitseala piiriettepanek.  

 



Eksperthinnangu koostamisel olid alusmaterjalideks: 

2021 - Tallinna kahepaiksete inventuur. MTÜ Põhjakonn. 

2017 - Eksperthinnang Silgu tn 36 maaüksuse haudelinnustikust ja planeeritava tegevuse mõjust. 

Linnuekspert OÜ. 

2006 – Tallinna rohealade loomastik. P.Kiristaja 

Loodusvaatlusi koondavad andmebaasid PlutoF ja Loodusvaatluste andmebaas 

• Haabersti linnaosa üldplaneering 

• Maa-ameti kaardid (sh ajaloolised kaardid, ortofotod) 

• Eesti looduse infosüsteemi EELIS andmebaas (andmed seisuga 10. nov 2021) 

• looduskaitset reguleerivad õigusaktid 

Ühtlasi viidi kõnealustel rohealadel läbi välitööd oktoobris ja novembris 2021. a. 

 

 

2. Olemasolevate andmete analüüs asjakohaste loodusväärtuste 

kohta 

2.1. Kakumäe poolsaare üldiseloomustus 

 

Kakumäe poolsaar on Tallinna lahe lõunarannikul Kakumäe ja Kopli lahe vahel asuv loode-kagu-

sihiline 4 km pikkune poolsaar, mis lõpeb loodes Kakumäe ninana. Kakumäe poolsaare tuuma 

moodustab loode pool madalduv aluspõhjakõrgendik, mille kirdenõlval on palju Kambriumi 

liivakividesse ja aleuroliitidesse murrutunud astanguid. Ka poolsaare tipp ja kirdekallas on 

järsakulised. Tormide ajal murrutab meri panka, mistõttu pank taandub ning selle ees on palju 

allavarisenud liivakivitükke ja puid (joonis 2).  

Varem panga serval asunud looduskaitsealune (keskkonnaregistri kood KLO4000113) gneissrahn – 

Mustkivi (ümbermõõt 15,2 m) – on alla kukkunud ja lebab nüüd vees. Paljand ja Mustkivi on kantud 

1991. aastal Eesti ürglooduse raamatusse, mille digitaliseeritud andmed on osa Eesti Looduse 

infosüsteemi andmebaasist. 

Poolsaare idakaldal paljanduvad paljudes kohtades alam-kambriumi Tiskre ja osaliselt ka Lükati 

kihistu kivimid. Hästi on jälgitav nende vahelise kontakti muutused ulatuslikul alal. Kakumäe kihistiku 

stratotüüpne läbilõige asub Vabaõhumuuseumi lõunapiiril umbes 80 m pikal kaldajärsakul ja selle 

kirjeldus iseloomustab hästi kogu Kakumäe poolsaare paljandeid.   

 



 
Joonis 2. Kakumäe poolsaare kirdekallas. 

2.2. Kooslused ja taimestik 

 

Väga põhjalikke elustiku-uuringuid siin piirkonnas pole tehtud. Valdavat osa Kakumäe rohealast 

katavad segametsad, männikud ja endisest rabastunud metsast kuivenduse mõjul kujunenud 

kõdusoometsad.  

Kakumäe raba ja poolsaare tipp: 

Kõige väärtuslikumad on siinse vahelduva reljeefi tõttu kujunenud eriilmelised metsakooslused. 

Laialdasemalt on siin levinud mustikametsad (mustika, karusambla-mustika ja kuivendatud mustika 

kasvukohatüübi metsad). Poolsaare tipu osas esineb ka märjemat angervaksa ja viljakamat naadi 

kasvukohatüübi metsa (joonis 3). Vahelduva mikroreljeefi tõttu on siis sobiv kasvukoht erinevatele 

puuliikidele. Kui tavaliselt on puistu kooseisus 1-3 puuliiki, siis siinsetes metsades on arvestatavas 

koguses vähemalt 4-5 puuliiki. Seni säilinud metsakooslused on Kakumäe piirkonna põhiväärtuseks, 

luues vaheldusrikkaid elupaiku erinevatele elustikurühmadele. Kõige erilisemana mõjub kunagises 

Kakumäe rabas kasvav mets, mis lähedalasuvast tihedast inimasustusest hoolimata jätab mulje kui 

ürgsest ja suhteliselt puutumatust loodusest (joonis 4). Siinse metsa keskmine vanus on valdavalt 70 

aastat, aga metsas leidub ka üle 100 aastaseid puid. Haruldasematest ja ohustatud taimedest kasvab 

siin rootsi kukitsat ning karu- ja ungrukolda, kes kõik on III kaitsekategooria taimeliigid (joonis 5). 

Lisaks kasvab alal igihaljast sõnajalgtaime - kiviimarat. Keskkonnaregistrisse kantud kaitstavate liikide 

leiukohad on esitatud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Keskkonnaregistris registreeritud kaitstavad objektid 

KKR kood Kaitstav objekt Märkused 

KLO9124332 Riparia riparia (kaldapääsuke) pesitsuskoloonia neeme paljandis  

KLO9123841 Accipiter gentilis (kanakull) teada 3 pesapuud 

KLO9321443 Cornus suecica (rootsi kukits) 2013 ca 500 taime 

KLO9312163 Cornus suecica (rootsi kukits) 2013 ca 80 taime 

KLO9312162 Cornus suecica (rootsi kukits) registreeritud 2004. aastal 

KLO4000113 Mustkivi  kaitstav rändrahn  



 

 
Joonis 3. Kakumäe poolsaare metsade kasvukohatüübid ja keskmised vanused metsaregistri alusel. 

Kasvukohatüübid: AN- angervaksa, JM- jänesekapsa–mustika, KM – karusambla-mustika, MO –

mustikakõdusoo, MS – mustika, ND – naadi, SL – sinilille, SN – sinilille-naadi, TA – tarna-angervaksa, 

TR- tarna.   

 

 
Joonis 4. Kakumäe raba mets. 

 
Joonis 5. Karukold.

 



 

Kakumäe tee roheala: 

Kakumäe tee roheala mets on samuti eriilmeline. Kui Kakumäe teega piirnevad männienamusega 

metsad kasvavad moreenkõrgendikul ja kuuluvad pigem sürjametsade hulka, siis valdava osa 

Kakumäe tee 101 ja 47 maaüksuste metsadest on oluliselt niiskemad. Seetõttu kasvab siin kaski, nii 

halli kui musta leppa ja kohati haaba, saart ning kuuske. Alusmetsas kasvab tihedalt toomingaid. 

Analoogselt Kakumäe raba metsale on ka siin kuuskede ja mändide keskmiseks vanuseks 50-60 

aastat. Lehtmetsas on puud aga väga erineva vanusega. Kasvukohatüübilt kuuluvad need lehtmetsad 

angervaksa ja tarna tüüpi. Siinse metsa kuivendamiseks on kunagi kaevatud ka paar kraavi, kus 

praegu vesi seisab ja pakub elupaika kahepaiksetele. Kakumäe tee 101 maaüksuse loodeosas 

maapind taas veidi tõuseb ja seal kasvab rohkem juba ka kuuski ja mände (joonis 6). 

 
Joonis 6. Metsarada Kakumäe tee 88 männikus. 

 

 

Kakumäe sanglepik: 

Kakumäe sanglepik kasvab madalal niiskel alal, kust vee äravoolu takistab rannaäärne madal 

liivaluite vall. Sellised tingimused sobivad hästi mustale lepale, kes ongi siinse metsa peamiseks 

puuliigiks. Lepiku Lõhe tänavapoolses osas maapind veidi kerkib ja siin lisandud puistu koosseisu 

järjest enam mändi ja kuuske. Lehtpuudest esineb siinses metsas veel kaske, vähemal määral 

tamme, saart ja nooremaid vahtraid. Alusmetsas kasvab ka siin toomingat. Kakumäe lepikusse on 

kunagi samuti kaevatud kuivenduskraave, milles praegu vesi seisab. Lepikusse on rajatud ka 

valgustatud ja pinkidega varustatud kergliiklusteed. Kuna maapind on lepikus niiske, perioodiliselt ka 

vesine ning alustaimestik tihe, siis ei meelita see inimesi kergliiklusteelt kõrvale minema. Seega jagub 

lepikus tasakaalustatult ruumi nii siinsele elustikule kui inimestele. 



 

  

 

 

Joonis 7. Sanglepik: looduslikkuse ja inimsõbralikkuse tasakaal. 

 

2.3. Linnustik 

 

Kakumäe rohealade linnustikku on uuritud vähe. Ainus põhjalikum ülevaade pärineb 2006. aastal läbi 

viidud Tallinna rohealade linnustiku aruandest, mis käsitleb Kakumäe raba ja Kakumäe sanglepiku 

linnustikku.  

 

Kakumäe raba 

2006. aasta uuringus oli sealset linnustikku käsitletud järgnevalt.  

Kakumäe raba männisegametsades pesitseb ligikaudu 51 linnuliiki, kellest valdav enamus on 

värvulised. Kaitsealuseid pesitsejaid alal on tõenäoliselt 3. Nendeks on väänkael, musträhn ja 

hoburästas. Musträhn kuulub ka Linnudirektiivi (79/409/EMÜ) I lisa liikide nimekirja. Läbirändel 

peatub siin hulgaliselt värvulisi, kuid samuti mitmeid kullilisi. Läbirändavatest kaitsealustest liikidest 

on alal olulisemad raudkull (III kaitsekategooria), kanakull (II kat.), hiireviu (III kat.) ning 

Linnudirektiivi (edaspidi LD) liik nõmmelõoke (III kat.). Kokku on alal kohatud 96 linnuliiki.  

 

Hilisemad linnuvaatlused on peaasjalikult juhuvaatlused. PlutoFi linnuvaatluste andmebaasi järgi on 

siin kirja pandud üle 100 linnuliigi, nii pesitsevaid kui läbirändel peatuvaid, sh sookurg, musträhn ja 

nurmkana. Haukalistest on siin nähtud raudkulli, hiireviud ja karvasjalg-viud. Lisaks PlutoF-i 



andmebaasile, kuhu kantakse valdav osa linnuvaatlusi, on linnuvaatlusi kantud ka Loodusvaatluste 

andmebaasi. Nendest tähelepanuväärsemad on nõlva-lehelinnu vaatlus poolsaare idakaldal ning 

kaldapääsukeste koloonia poolsaare tipus. Viimane on kantud ka keskkonnaregistrisse (registri 

koodiga KLO9124332). Keskkonnaregistrisse on kantud ka alal pesitseva kanakulli elupaik 

(KLO9123841). 

 

Kanakull pesitseb Kakumäe raba metsas vähemalt 2017. aastast. Seni on tema elupaigas tuvastatud 

erinevatel aastatel kokku 3 pesapuud. 

Kuna kõrgelt astangult on väga hea teha linnuvaatlusi, on nii PlutoF-i kui Loodusvaatluste 

andmebaasis kirjas hulga merelindude vaatlusi. Neid vaatlusi antud analüüsis ei kasutatud. 

 

Kakumäe tee roheala 

Seda ala 2006. aasta Kakumäe linnustiku uuring ei käsitle. Ka loodusvaatluste andmebaasis on  vaid 

mõned vaatluste kirjed punarinnna, haigrute ja  puukoristaja esinemise kohta. Tähelepanuväärsem 

on siinjuures valgeselg-kirjurähni vaatlus. Kuna ala lehtmetsas esineb ka surnud lehtpuude seisvaid 

tüvesid, siis võiks ala sobida talle isegi pesitsemiseks.   

Kakumäe tee rohealal pesitseb hallhaigrute koloonia, mis on teadaolevalt ainuke Tallinna linnas. 

Varem pesitsesid haigrud Kakumäe raba servas Havi tänava piirkonnas, kuid nad olid sunnitud metsa 

raadamise ja ehitustegevuse häiriva mõju tõttu koloonia asukohta vahetama. Haigrukoloonia asub 

nüüd Silgu tänav 36 ja Kakumäe tee 101 metsas, kus neil oli 2016. aastal ca 70 pesa (Tuule, 2017). 

Värskematelt ortofotodelt on võimalik tuvastada veelgi enam haigrute pesi (ca 90). Samas ei pruugi 

kõik pesad igal aastal olla pesitsemiseks kasutusel (joonis 8).  



Joonis 8. Hallhaigru koloonia Silgu tn 36 ja 

Kakumäe tee 101 metsas.  

Munakoor annab tunnistust 2021. a edukast 

pesitsusest. 

 

 

Kakumäe sanglepik 

2006. aasta uuringus oli Kakumäe sanglepiku linnustikku käsitletud järgnevalt.  

Kuigi haljasalal leidub nii tihedat võsa kui männisegametsa, vähendab sealset liikide arvukust ala 

väiksus ja ala aktiivne kasutamine puhkealana. Antud alal tegutsevad peamiselt Eesti tavalisemad 

laululinnud. Kokku võib kohata 67 linnuliiki, kellest vähemalt veerand (18) alal kindlalt ka pesitsevad. 

Tähelepanu väärivad Loodusvaatluste andmebaasis suur- ja väike- kirjurähni vaatlused. Kuna lepikus 

esineb eri vanusega puid ja ka surnud puude tüükaid, siis võib lepik pakkuda nendele rähnidele ka 

pesitsusvõimalusi.  

 

2.4. Kahepaiksed 

 

Kakumäe raba 

Nii PlutoF-i kui Loodusvaatluste andmebaasis puuduvad andmed kahepaiksete esinemise kohta 

Kakumäe raba piirkonnast . Kakumäe rohealade kaitse alla võtmise ettepanekus on viidatud Soolahe 

tee 69 kinnistul elutsevatele tähnikvesilikele (III kaitsekategooria). Tähnikvesilike sigimine Kakumäe 

raba ümbritsevate aedade tiikides või nende esinemine rabametsas liigi maismaal tegutsemise 

perioodil ei ole välistatud.  

 



Kakumäe tee roheala 

2021. aastal läbiviidud kahepaiksete inventuuri käigus tuvastati rohukonna kudemisala Kakumäe tee 

101 kinnistul asuvas tiigis (joonis 9). Tiik asub tihedas metsas, mistõttu sinna ei paista kuigi palju 

päikest. Kahepaiksete sigimisedukuse tõstmiseks oleks vajalik tiiki veidi puhastada (eemaldada risu) 

ja võtta maha paar päikest varjavat puud. Seda ei tohi aga suuremas mahus ette võtta, sest selle 

sama tiigist välja kaevatud pinnasest kujunenud künkas asuvad mägra urud. Samuti asub tiik 

haigrukoloonia lähedal.  

 
Joonis 9. Rohukonna sigimisveekogu maaüksusel Kakumäe tee 101. 

 

Väljavõte kahepaiksete inventuurist: 

Kakumäe [tee] roheala seisundit, kahepaiksete elutingimustest lähtuvalt, saaks oluliselt parandada, 

kui kuivad lombikohad sinna ladustatud prahist ja orgaanilisest settest puhastada ja süvendada ning 

osaliselt ka päikesele avada. Ala lääneosas asuva tiigi seisund on üldiselt hea, kuid siiski on tiik üsna 

varjuline, mistõttu oleks vaja mõned päikest varjavad puud eemaldada ning tiiki pisut enam 

päikesele avada. Veepinna päikesele avamine soodustab rohukonna kulleste arengut ning loob 

soodsamad tingimused ka tähnikvesiliku sigimiseks, kuna praegu on varjulises tiigis väga vähe 

veesisest taimestikku. 

Kakumäe [tee] roheala moodustab mõttelise terviku Kakumäe pargi [=Kakumäe sanglepik] ja 

[Kakumäe] rabametsaga. Paraku eraldab neid kahte ala üsna tiheda liiklusega Kakumäe tee. 

Kakumäe [tee] rohealal on potentsiaali kujuneda liigirikkaks rohealaks, mis peale prügist ja 

aiaprahist puhastamist ning väikeveekogude taastamist võiks kujuneda puhkealaks ka kohalikele 

elanikele. 

Kakumäe sanglepik 

Kakumäe sanglepikus on tehtud vaid juhuvaatlusi. 2015. aastal on leitud pruuni konna (tõenäoliselt 

rohukonna) kudu ühest ala läbivast kraavist. Kuna siinsetes veetaimestikuga kraavides vesi seisab, 

siis on need potentsiaalselt sobivateks sigimispaikadeks nii konnadele kui tähnikvesilikele. 



 

2.5. Muu loomastik 

 

Kakumäe rohealadel on registreeritud mitmeid väikeimetajaid. Ainukese suurulukina elab püsivalt 

Kakumäe rabametsas metskits. Väiksematest imetajatest on Kakumäe metsades registreeritud 

rebane, kährik, halljänes ja metsnugis. Viimastel aastatel on poolsaarel liikumas nähtud ka šaakalit 

ning Kakumäe tee 101 maaüksusel asuvad mägra asustatud urud (joonis 10).  

 
Joonis 10. Mägra urud Kakumäe tee 101 maaüksusel.  

 

Pisiimetajatest on Kakumäe poolsaarel registreeritud siili, orava, muti, ja mets-karihiire esinemine. 

Kakumäe poolsaare tipus asuvates endistes militaarrajatistes on aga vaadeldud talvituvaid põhja-

nahkhiiri ja pruun-suurkõrva (Lauri Kleini suulised andmed). Mõlemad nahkhiireliigid kuuluvad II 

kaitsekategooria liikide hulka, kuid neid vaatlusi ei ole seni keskkonnaregistrisse veel kantud. 

 

 

2.6. Tähtsus rohevõrgustiku osana 

Ajalooliselt ei ole Kakumäe poolsaar olnud tihedalt asustatud. Asustuse laienemist poolsaarele piiras 

ühelt poolt põllumaaks sobivate maade vähesus, aga ka rannakaitse seisukohalt oluliste objektide 

paiknemine poolsaarel. Seetõttu on Kakumäe poolsaar olnud läbi aegade kaetud metsaga, kus 

metsaelustik, sealhulgas suurulukid on alati esinenud. Siinseid rohealasid tuleb käsitleda kui 

rohevõrgustiku tugialasid, mis varem oli laiemalt ühenduses lõunapoolsete Õismäe raba ja Rocca Al 

Mare metsadega ning lääne suunas Tiskre oja suudmeala ja Harku järve äärsete metsade kaudu 

Rannamõisa – Sõrve loodusaladega. 



Rohealad täidavad korraga mitut ülesannet, mille hüvesid (ökosüsteemi teenuseid) me pidevalt 

kasutame ja loomulikuks peame. Olgu nendeks siis puhas ja värske õhk, leevendus ekstreemsete 

ilmaolude, eest, kosutav keskkond lõõgastumiseks ja sportimiseks jne. Rohealade poolt pakutavate 

teenuste ulatus ja kvaliteet sõltub aga eelkõige ökosüsteemi seisundist ja kestlikkusest. Mida 

väiksem on metsa pindala ja erinevate osade vaheline sidusus, seda väiksem on roheala võime 

pakkuda erinevaid hüvesid. Sidusas rohealade võrgustikus suudavad liigid säilida ja tagada 

ökosüsteemi kestliku toimimise ning kvaliteetse elukeskkonna ka inimestele. Suur osa Kakumäe 

piirkonna elanikest ongi valinud oma elukohaks selle piirkonna just selle roheluse pärast ning ei 

soovi, et tema elukeskkonna kvaliteet langeks. 

Tiheasustusalade laienedes nii Kakumäe poolsaarel kui ka Tiskres on rohevõrgustiku 

ühenduskoridorid järjest ahenenud ning kohati ka juba katkenud. Samas liiguvad loomad väga 

kindlaid, aastakümnete jooksul väljakujunenud radu. Seetõttu ei ole sugugi üllatav kui aeg-ajalt 

jõuavad ka Kakumäe metsadesse suuremad imetajad nagu põdrad, metssead ja isegi hiljuti külas 

käinud karu, kellele püsivaks elamiseks siin enam sobivat elupaika ei jätku. Rohevõrgustiku oluliste 

liikumisteede sulgemine toob kaasa rändavate loomade sattumise õuealadele ja tänavatele, pannes 

ohtu nii inimeste kui ka loomade elud. Seega on poolsaarel hädavajalik elamualade planeerimisel 

säilitada rohealadega vajalik tasakaal ja sidusus. Oluline on säilitada vabad liikumisteed poolsaare 

rohealade ja eelkõige Harku vallas asuvate rohealade vahel. Need vabad liikumisteed on eelkõige 

vajalikud selleks, et poolsaarele juhuslikult sattunud suurulukid saaksid siit ohutult lahkuda. 

Hoonestatud alade vahele lõksu jäänud loomad on stressis ja käituvad ettearvamatult, põhjustades 

nii liiklusohtlikke olukordi ja isegi rünnata inimesi. 

Kui vaadata poolsaart linnulennult, siis esmapilgul on kõrghaljastus veel suhteliselt sidus. Samas on 

vaadeldavate rohealade vahel siiski mööda maad liikudes juba tõsiseid takistusi. Kui 

hajaasustusaladel loetakse hästi toimiva ühenduskoridori laiuseks veel 100-300 meetri laiuseid 

koridore, siis tiheasustusaladel tuleks neid võimalusel säilitada vähemalt 100 meetri laiusena.  Samas 

on maju kohati ehitatud juba nii tihedalt ja planeeringuga rohekoridoriks määratud metsas on 

krundid tarastatud, nii et loomadele on jäetud läbipääsuks vaevalt paarikümne meetri laiune pilu. 

Metsloomad reeglina väldivad elamute juures liikumist ja seetõttu ei kasuta nad vabatahtlikult nii 

kitsast liikumisteed. Rohekoridoriks jäetav ala peaks olema võimalusel põõsarindega ja nii lai, et 

loom saaks seal põõsaste vahel mõlemalt poolt varjatult liikuda. Kuigi mitmes kohas on maad mööda 

liikuvate loomade liikumine käsitluse all olevate rohealade vahel juba takistatud, on sidusa 

kõrghaljastuse säilitamine jätkuvalt tähtis nii lindude kui teiste väiksemate loomade liikumisteedena. 

Seda tuleb hoolega silmas pidada uute detailplaneeringute menetlemisel, eriti Kakumäe sanglepiku 

ja Kakumäe tee metsa vahelisel alal, kus krundid on valdavalt tarastatud.  

2.7. Geoloogilised väärtused 

Loode-kagusuunaline Kakumäe liivakivi kaldajärsak on kuni 10 m kõrge. Astangu peal kavavad kõrged 
puud, kohati väga serva lähedal. Osa puid on ka astangust all kukkunud või ripuvad veel astangu 
küljes. Kohati on astang taimestikuga varjatud. Astang on kagu pool madalam, loode poole 
paljanduvus suureneb. Eriti hästi on aluspõhjakivimid jälgitavad kirderannal, kus paljandi kõrgus on 
10 meetrit. Paljandi ülemine osa on valdavalt liivakivi (valkjas kvarts-aleuroliit ja peen liivakivi koos 
rohekas- kuni pruunikashallide savika aleuroliidi vahekihtidega), mis kuulub Tiskre kihistusse. 
Paljandi alumine osa on savikam (rohekashall savikas aleuroliit) ja kuulub Lükati kihistusse (vt joonis 
2). Kambriumi ajastu paljandeid esineb maailmas vaid vähestes piirkondades, mistõttu need pakuvad 
huvi mitte ainult kohalikele vaid ka Tallinna külastavatele väliskülalisele, sealhulgas teadlastele. 
Seega on paljand ühtaegu nii haruldus kui ka Põhja-Eestile tüüpiline teaduslikku huvi pakkuv 
loodusobjekt. Paljandit murrutab meri ka tänapäeval. Kõige selgemini on murrutuse mõju jälgitav 



poolsaare tipus. Veel kuni 1991. aastani asus astangu peal, paari meetri kaugusel astangu servast, 
suur rändrahn – Mustkivi. 1997. aastaks oli aga rahn juba kaldast alla kukkunud. Nüüd asub Mustkivi 
juba 15 meetri kaugusel meres (joonis 11). Samuti on meri murrutanud poolsaare tippu viinud 
asfalteeritud tee aluse ning muutnud paljandi serval kulgevat teerada mööda liikumise 
varisemisohtlikuks 

  

Joonis 11. Mustkivi ja mere murrutus neeme tipus. Pildil asfalttee jäänus, mille alt on meri pinnase 
ära uhtunud. 

2.8. Pärandkultuur 

Kakumäe poolsaar on strateegiliselt oluline koht, kus juba I maailmasõja eel hakati rajama 

rannakaitsepatareid. Kakumäe poolsaare tipus paiknenud rannakaitsepatarei nr 4 oli Peeter Suure 

merekindluse peapositsiooni mererinde rannakaitsesüsteemi kuulunud rannakaitsepatarei. 

Rannakaitsepatarei rajatised asusid 10-15 meetri kõrgusel liivakivikõrgendikul ja selle sees. 

Rannakaitsepatarei kahurialused olid varjendist ja rinnatisega üksteisest 35 meetri kaugusel ühel 

sirgel. Idapoolsest patareist veel 65 meetrit edasi oli komandopunkt, komandopunkt oli looduslikku 

liivaseljandikku rajatud betoonvarjend, millel on avatud vaid sissepääsupoolne (maapoolne) esisein 

(kõrgus u. 6 meetrit ja laius tugimüüridega 22,3 m.). Kirdepoolsesse kaldajärsakusse rajati 

helgiheitjavarjend koos positsiooniga, millest piki kaldajoont 120 meetrit kagu poole oli 

jõujaamavarjend. Rannamõisa teelt patareini ehitati sirge munakivitee. Helgiheitjat liigutati 

arvatavasti varjendi ja positsiooni vahel rööbastel, mis on tänapäevaks hävinud. 

Patarei varjendid koos kahurialustega lõhati osaliselt 1918. aasta veebruaris. Patareipositsioonidest 

on osaliselt säilinud betoonist tüvikoonuselised suurtükialused, kõige paremini on säilinud IV 

positsioon meeskonnavarjend ja kahurialus, mida pole kunagi õhitud.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Peeter_Suure_merekindlus
https://et.wikipedia.org/wiki/Peeter_Suure_merekindlus
https://et.wikipedia.org/wiki/Peeter_Suure_merekindluse_peapositsioon
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Peeter_Suure_merekindluse_mererinne&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Rannakaitsepatarei
https://et.wikipedia.org/wiki/Helgiheitja
https://et.wikipedia.org/wiki/Rannam%C3%B5isa_tee
https://et.wikipedia.org/wiki/Munakivitee


 

Joonis 12. Peeter-Suure rannakaitsepatarei nr 4  

Nõukogude ajal oli Kakumäe poolsaar nagu suurem osa Eesti põhjarannikust samuti piiritsoon, kus 

inimesed vabalt liikuda ei saanud. Poolsaare tipus paiknesid piirivalve rajatised helgiheitjate hooned 

ja platvormid. Samuti kulgesid pikki rannikut piirivalvurite patrullrajad, mida kasutatakse aktiivselt ka 

tänapäeval maastikul liikumiseks.   

3.  Hinnang kaitse alla võtmise eelduste kohta 
Tulenevalt Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 4 lg 7 (RT I 2004, 38, 258) 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. 

LKS § 7 lg 1 määratleb loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused, milleks on selle ohustatus, 

haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest 

lepingust tulenev kohustus. 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile esitatud Kakumäe rohealade kaitse alla võtmise 

ettepanek hõlmab Kakumäe poolsaare metsakooslusi, mis paiknevad kolme suurema lahustükina:  

• Kakumäe raba: poolsaare tipu ja kirde-ida piirkonna metsakooslused, pindalaga ca 32,5 ha. 

• Kakumäe tee roheala: lõunapoolne metsaala, pindalaga 10,2 ha. 

• Kakumäe sanglepik: poolsaare läänekaldal asuv sanglepik, pindalaga 7 ha. 

 

Kakumäe roheala väärtuslikumad piirkonnad ja seal paiknevad loodusväärtused on esitatud joonisel 

13. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/745306


 

Joonis 13. Kakumäe poolsaare olulisemad väärtused. 

 

3.1. Kakumäe raba 

Kakumäe raba metsaalad, mis tänasel hetkel paiknevad 15 kinnistul (vt tabel 2), moodustavad ühe 

ulatuslikuma ja kompaktsema rohevõrgustiku ala. Tegemist on poolsaare kõrgele liivakivi 

kaldapealsele jäävate eriilmeliste metsakooslustega, mille põhiväärtuseks on mitmekesise vanuselise 

ja liigilise struktuuriga koosluste ulatus ja hea seisund. Kuigi kunagise Kakumäe raba edela- ja 

kagupoolsele servaalale on püstitatud ka tihedalt ehitisi, on kuivendatud rabaalal kujunenud 

metsade vöönd ühtse tervikuna siiski suures osas tänaseks säilinud. See on olnud võimalik tänu 

mitmetele kehtestatud ja tänaseks suuresti realiseeritud detailplaneeringutele, millega võimaldati 

hoonestust vaid põhitänavate äärsele alale ning suurem osa metsast säilitati rohealana. Vaid 

elamute läheduses on tehtud väiksemas mahus raieid (valdavalt valik- või harvendusraieid). 

Erinevad kooslused loovad elupaiku väga mitmekesisele elustikule. Siin leiavad elupaiga valdavalt 

väiksemad imetajad ja selgrootud, nt kaitsealused (III kaitsekategooria) metsakuklased, kelle kõrgeid 

kuhilpesi leidub mitmel pool. Siiski on metsaala piisavalt suur, et pakkuda elupaika ka metskitsedele.  

Tegemist on sellele piirkonnale tüüpiliste metsakooslustega ja maastikuga, mis on siin välja 

kujunenud aastakümnete jooksul. Vanemad puud on siin üle 100 a vanad, rikastades kogu metsaala 

ning pakkudes elupaika õõnsusi armastavatele nahkhiirtele ja lindudele. Metsaala on vahelduva 

pinnamoega, looduslikult kujunenud sulglohkudes on kujunenud lombid, mis potentsiaalselt sobivad 

kahepaiksetele.  



Kuigi kunagisest rabataimestikust on ammuse kuivenduse tõttu järele jäänud vaid mõned elemendid, 

on siia kujunenud loodusliku ilmega metsakooslused. Siit leiab vaid Eesti põhjarannikul ja mõnel 

Soome lahe saarel kasvavat haruldast III kaitsekategooria taimeliiki rootsi kukitsat (Cornus suecica). 

Paiguti esineb ka III kaitsekategooria liike ungrukolda (Huperzia selago) ja karukolda (Lycopodium 

clavatum). Vahelduva reljeefi tõttu kasvab Kakumäe raba metsas piirkonniti kuni põlvini ulatuvalt 

mustikaid, kuivemates kohtades pohli, viljakamates paikades aga vaarikaid. Seega pakub see mets 

võimaluse ka marjul ja seenel käia (joonis 14).  

 

Joonis 14. Kakumäe raba mets rikkaliku mustikaga. 

Vastavalt Haabersti linnaosa üldplaneeringule kuuluvad mitmed kinnistud (Kakumäe tee 240, 

Kakumäe tee 208b, Havi tn 26, Havi tn 20, Havi tn 12) osaliselt rohevõrgustiku arenguala (Kakumäe 

tee arenguala) koosseisu. Vastavalt üldplaneeringu seletuskirjale on rohevõrgustiku arengualad 

olemasolevad rohealad, mis kavandatakse jätta osaliselt või täies ulatuses rohealadeks ka tulevikus. 

Ala hoonestamise võimalikkus ja ulatus määratakse kindlaks detailplaneeringu koostamise käigus 

läbi viidavatest keskkonnaalastest (taimestiku, loomastiku, linnustiku, elupaigatüüpide jms) 

uuringutest lähtudes. Rohevõrgustiku arengualadel tuleb detailplaneeringute koostamisel tagada 

toimiv rohevõrgustiku sidusus ümbritsevate rohestruktuuridega. Rohevõrgustiku arengualadel on 

prioriteediks loodusväärtuste säilitamine. 

Vaadates kogu Kakumäe piirkonda kui ühte tervikut on nende kinnistute säilitamine täies ulatuses 

rohealadena õigustatud ja loodusväärtuste säilimise eesmärgil oluline nii ka jätta. Siinne piirkond on 

hoonestatud juba niigi maksimumilähedaselt, uute ehitiste lisandumine vähendaks juba selle ala 

elanike elukvaliteeti. Roheala terviklikkuse säilimine on väga oluline selleks, et roheala saaks täita 

oma funktsiooni elupaikade kompleksina ja loomade normaalse liikumise ja piirkonna elanikonnale 

puhta õhu, mikrokliima kujundaja, virgestusala ja teiste ökosüsteemiteenuste tagajana. 

Metsas leiduvate jalgradade järgi võib öelda, et inimesed kasutavad seda piirkonda aktiivselt 

jalutamiseks ja sportimiseks. Mitmekesised kooslused loovad võimalusi oma kodu lähedal loodust 

tundma õppida, mis on linnainimese jaoks väga suur väärtus. Seega on tegemist olulise rekreatiivse 



väärtusega alaga, mis pakub puhkuse- ja lõõgastusvõimalust eelkõige kohalikule, aga ka teistele 

Tallinna piirkonna inimestele. Ala edasist looduskasutamist silmas pidades ei tohiks siinseid 

metsaradu välja arendada nii nagu kahetsusväärselt on toimunud Õismäe raba metsas, kuhu rajati 

valgustatud kergliiklusteed. Need on killustanud endise suure metsaala väiksemateks osadeks, kus 

inimeste aktiivne liikumine mõjub selle elustikule tugeva häiringuna. Vajadusel võiks siinseid jalgradu 

parandada märjemates kohtades hakkepuiduga.  

Viimastel aastatel on kasvanud surve siia veelgi rohkem ehitada, millega kaasneb paratamatult ka 

puude maha võtmine. Aiaga piiratud ehituskruntide laienemine killustab aga rohealasid ja takistab 

loomade vaba liikumist erinevate metsaosade vahel. Selle tulemusena võib piirkonna elustik olulisel 

määral vaesestuda. Metsa pindala vähenemine ja liigilise koosseisu vaesestumine toob kaasa 

ökosüsteemi seisundi halvenemise tervikuna. Sellega väheneb võime pakkuda erinevaid ökosüsteemi 

teenuseid tuues kaasa ka siin elavate inimeste elukeskkonna halvenemise.  

Seni veel on siin tegemist toimiva ökosüsteemiga, mis pakub nii baasteenuseid kui ka reguleerivaid, 

rekreatiivseid, kultuurilisi ja varustusteenuseid. Seega väärib see ala hoidmist ja kaitset tervikuna.  

Arvestades väljatoodud aspekte Kakumäe piirkonna tüüpiliste ja väärtuslike looduskoosluste ning 

ajalooliselt välja kujunenud maastiku osas, on eksperdid seisukohal, et kogu Kakumäe idapoolne 

metsavöönd tuleks vormistada kohaliku tasandi kaitsealaks. 

 

3.2. Kakumäe tee roheala 

Kakumäe tee roheala moodustavad riigi omanduses olevad Kakumäe tee 47, 88 ja 101 ning 

eraomandis olevad Kakumäe tee 92 ning Silgu tänav 36 ja 36a maaüksused. Elamutega ümbritsetud 

metsaalal kasvab nii männikuid kui lehtpuu enamusega metsi.  

Sellele alale jääb nii Silgu tn 36 kui ka Kakumäe tee 101 asuv haigrukoloonia pesitsusala. See on 

tõeliselt põnev ja eriline ala, kus kõrgete puude latvades asub kümneid haigrupesi. Maha kukkunud 

helesinised munakoored annavad tunnistust sellesuvisest edukast pesitsusest. Kahjuks on ka siin 

eemaldatud metsa alt põõsarinne. Samuti on metsa alla veetud aiaprahti ja leidub ka pikemat aega 

seal vedelenud prügi. Leiame, et selle ala säilitamine on looduskaitseliselt väärtuslik. Hallhaigur ei 

kuulu küll kaitsealuste liikide nimistusse, kuid on sarnaselt kõikide teiste linnuliikidega häirimise eest 

kaitstud Looduskaitseseaduse § 55 lg 61 alusel, mille kohaselt üldjuhul pesade ja munade tahtlik 

hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine on keelatud ning samuti tahtlik häirimine, eriti 

pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, ajavahemikul 15.03-15.07.  

Lisaks haigrukolooniale on Kakumäe tee 101 metsas asuv tiik kahepaiksetele üheks sobivamaks 

paljunemisveekoguks Kakumäe poolsaarel ja selle kaldal asuv küngas mäkrade elupaigaks.  

Eraomandis olevasse Kakumäe tee 92 maaüksusel kasvavasse männikusse on rajatud seiklusrada ja 

maaüksus on ümbritsetud kõrge võrkaiaga (joonis 15). Rajatud aed välistab suurematel loomadel 

kõrghaljastusega roheala kasutamise. Aia ja Kakumäe tee 94/96/98/100/102 maaüksusel paiknevate 

majad vahele on jäänud vaid kümnekonna meetri laiune jalgrajaga läbipääs, mis on aga suuremate 

loomade jaoks ilmselgelt liiga kitsas. Seega on praeguses olukorras poolsaarel asuva roheala põhja- 

ja lõunapoolne ala teineteisest maad mööda liikuvate loomade jaoks sisuliselt isoleeritud. Lindude, 



nahkhiirte ja oravate jaoks on metsad siiski jätkuvalt ühendatud ja seda tuleb roheala sidususe 

tagamiseks jätkuvalt säilitada.  

 

 

Joonis 15. Aiaga ümbritsetud Kakumäe tee 92. 

 

Kakumäe tee 47 maaüksusel asub üks väheseid seni veel täis ehitamata niidualasid. Roheala 

lõunapoolsema osa metsades on vaid mõned jalgrajad, mille kasutatus on küllaltki suur (joonis 16). 

Osaliselt kasutatakse neid radu ühistranspordi peatustesse minekuks aga ka värskes õhus 

liikumiseks. Kahjuks on radade lähedusse visatud mitmesse kohta olmeprahti, mis peale lehtede 

langemist juba eemalt silma torkab.  

 

Joonis 16. Metsarada Kakumäe tee 88 männikus. 

Üldplaneeringus on antud piirkond märgitud konfliktalana. Arvestades siin asuvaid loodusväärtusi ja 

sidusat kõrghaljastuse ala peaks see koos Silgu tn 36 ja 36a metsadega jääma ka edaspidi rohealaks, 



kus oleks lubatud vaid ohtu kujutavate puude eemaldamine, kui neid peaks tekkima. Ehitustegevus 

ja tarastamine oleks aga siin keelatud.  

Arvestades väljatoodud aspekte Kakumäe piirkonna tüüpiliste ja väärtuslike looduskoosluste ning 

ajalooliselt välja kujunenud maastiku osas, on eksperdid seisukohal, et kogu Kakumäe tee roheala 

tuleks vormistada kohaliku tasandi kaitsealaks. 

 

3.3. Kakumäe sanglepik 

Sanglepik paikneb terves ulatuses linnamaal ja Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt on 

juhtotstarbeks roheala. Puistu on arvestades aktiivselt kasutatava supelranna naabrust kujundatud 

pargi-ilmeliseks, kus on väljaehitatud valgustatud jalgteede võrk. Kuivenduskraavid on jäetud 

valdavalt loodusilmeliseks, mis loob väga sümpaatse tervikilme. Siinne sanglepiku kujundus on 

tõeliselt hea näide, kuidas on võimalik looduslikke kooslusi ja inimesele sobivaid tingimusi käsikäes 

luua. Puistut on kohati harvendatud, ent säilitatud on ka vanu, õõnsustega puid. Seega on siin head 

tingimused mitmekesise elustiku vajaduste rahuldamiseks.  

Ettepanek on säilitada lepiku praegune staatus Haabersti linnaosa üldplaneeringuga kaitstava 

rohealana ning hoida siin välja kujunenud looduslikku mitmekesisust.   

 

3.4. Kokkuvõtteks 

Kakumäe poolsaare looduslike piirkondade kaitse alla võtmise ettepanekus esitatud alal on 

järgmised vajalikud eeldused: 

1) alal esineb nii looduslikke kui ajaloolis-kultuurilisi väärtusi. Kambriumi ajastu paljandeid esineb 

maailmas vaid vähestes piirkondades, mistõttu need pakuvad huvi mitte ainult kohalikele vaid ka 

Tallinna külastavatele väliskülalisele, sealhulgas teadlastele. Seega on paljand ühtaegu nii haruldus 

kui ka Põhja-Eestile tüüpiline teaduslikku huvi pakkuv loodusobjekt;  

2) alal esinevad suhteliselt suurel alal looduslikud metsakooslused, mis on samuti üheltpoolt Eestis 

tervikuna tüüpilised kuid Tallinna linnas mitmel põhjusel kaitsmist väärivad. Olgu selle põhjuseks siis 

kas kaitsealustele liikidele elupaigaks olemine, oluline mikrokliima stabiliseerimine, kõrgendatud 

avaliku huviga loodusmaastik, millel on esteetiline väärtus või looduses liikumiseks ja 

loodushariduslikult olulina ala;  

3) alal esinevad ka ajaloolised rannakaitse rajatised nii 20. sajandi algusest kui ka Nõukogude 

perioodist.  

Kakumäe roheala ja seal esinevaid väärtusi ohustavad eelkõige ehitustegevus ning sellega kaasnev 

liikluskoormus, mis killustab roheala väiksemateks isoleeritud osadeks. Samuti on potentsiaalseks 

ohuks soov rajada rohealadele uusi kergliiklusteid ja neid valgustada. Tagajärjeks on suuremat 

kodupiirkonda vajavate loomade elupaiga killustamine, pesa- ja sigimispaikade hävimine, 

toitumisalade kvaliteedi langus ja pesitsusaegne häirimine, taimede kasvukohtade hävimine ning 

rohealade erinevate osade vahel ühenduskoridoride katkemine. Ehitustegevuse laienemine avaldaks 

sellele Tallinna mõistes mitmekesise ning loodusväärtusi omava ala elustikule tingimata negatiivset 



mõju. Alale kohaliku kaitseala staatuse omistamine annab võimaluse selle väärtust paremini esile 

tõsta ja teadvustada. Samuti annab kaitse-eeskirjaga kehtestada selgemad reeglid ja eesmärgid ala 

edaspidiseks kasutamiseks. Avaliku protsessina kaitseala kaitsekorralduskava koostamine ja 

kavandatavate tegevuste elluviimine võimaldab kohalike inimeste aktiivsemat kaasamist loodushoiu 

tegevustesse ja oma elukeskkonna hoidu.  

Kokkuvõtvalt on Kakumäe poolsaarel säilinud looduslike alade kaitse alla võtmise ettepanek 

omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina suures osas põhjendatud. Teeme ettepaneku võtta 

kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla Kakumäe raba ja Kakumäe tee roheala territooriumile 

jäävad kinnistud Kakumäe metsa kaitsealana, arvestades muudatusi välispiiris (ptk 4). Kakumäe 

lepik, kui pargi-ilmeliseks kujundatud supelrannaga piirnev ala võiks jääda praeguse staatusega – 

üldplaneeringu järgseks rohealaks.  

 

4. Kakumäe metsa kaitseala välispiiri ettepanek 
Tutvunud alal kaardistatud loodusväärtustega ja teiste esinevate väärtuse paiknemisega, Haabersti 

linnaosa üldplaneeringu ja asjakohaste detailplaneeringutega, aga ka kinnistu piiride kulgemisega 

ning looduses nähtavate/tuvastavate piiridega, nõustume kodanike poolt tehtud ettepanekuga 

moodustada teatud kinnistutel kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala (ptk 4.1.), kuid teeme 

ettepaneku muuta mõnede kinnistute kavandatava kaitseala piire ja hõlmatust (ptk 4.2.). 

Ekspertide poolt tehtava ettepaneku kohaselt on põhjendatud Kakumäe metsa kaitseala 

moodustamine kahe looduskompleksi, Kakumäe raba ja Kakumäe tee ümbruse metsade, põhjal 

(joonis 17). Ettepanek kohaliku tasandi kaitseala moodustamiseks hõlmab ühtekokku 54,6 hektarit,  

13 erakinnistut kogupindalaga (siin ja edaspidi ligikaudsed pindalad) 14,7 ha, riigimaad 40,2 ha, 

munitsipaalomandit 0,5 ha ja selgitamisel oleva omandivormiga maad 0,5 ha. (tabel 2).  

 

Joonis 17. Kakumäe metsa kaitseala ekspertiisi kohane piir   



Tabel 2. Kaitse alla võtmise ettepanekuga hõlmatud ja välja jäetavad kinnistud ja kinnistute 

põhiandmed.  

Katastriüksuse 
nimetus 

Katastri- 
üksus  

Pindala  Omandivorm  Sihtotstarve  Ettepanek 

Kakumäe tee 
250 

78406:611:3190 
140382 
m² 

riigiomand 
Maatulundusmaa 
100% sisse 

Kakumäe tee 
250a 78401:101:5958 1840 m² 

omandi ulatus 
selgitamisel 

Sihtotstarbeta maa 
100% sisse 

Kakumäe tee 
240 78406:611:3870 

7296 m² 
eraomand 

Üldkasutatav maa 
100% sisse 

Kiviranna tee 1c 
78401:101:5914 2897 m² 

omandi ulatus 
selgitamisel 

Sihtotstarbeta maa 
100% sisse 

Kiviranna tee 1b 
// Mäepere tn 
12 

78406:611:0239 

ca 
16930 
m² 
ulatuses  eraomand 

Maatulundusmaa 
100% 

osaliselt sisse  

Kiviranna tee 3a 78406:611:0241 838 m² 
eraomand 

Maatulundusmaa 
100% sisse 

Soolahe tee 69 78401:101:4629  eraomand Elamumaa 100% välja 

Soolahe tee T5 
78401:101:4630   

eraomand 
Transpordimaa 
100% välja 

Soolahe tee 64 
78406:611:0023 

148361 
m² riigiomand 

Maatulundusmaa 
100% sisse 

Kakumäe tee 
222 

78401:101:3002 
18318 
m² 

riigiomand 
Sihtotstarbeta maa 
100% sisse 

Kakumäe tee 
208b 

78406:611:1180 
ca 
32990 
m² eraomand 

Maatulundusmaa 
50%, elamumaa 
50% osaliselt sisse 

Havi tn 26 78406:611:7300 
ca 
48758 
m² 

eraomand 
Maatulundusmaa 
100% 

osaliselt sisse 

Havi tn 20 78401:101:1903 3110 m² eraomand Elamumaa 100% sisse 

Havi tn 12 78401:101:1902 
17591 
m² 

eraomand 
Maatulundusmaa 
100% sisse 

Kakumäe tee 
98a 

78401:101:0609 2525 m² eraomand 
Üldkasutatav maa 
100% sisse 

Kakumäe tee 92 78406:611:0044 
12481 
m² 

eraomand Elamumaa 100% 
sisse 

Kakumäe tee 88 78406:611:0019 
12597 
m² 

riigiomand Elamumaa 100% 
sisse 

Kakumäe tee 47 78406:611:0021 
30624 
m² 

riigiomand Elamumaa 100% 
sisse 

Kakumäe tee 73 78406:611:3350 100 m² eraomand Ärimaa 100% sisse 

Kilu tänav T1 78401:101:2146 5216 m² 
munitsipaaloman
d 

Transpordimaa 
100% sisse 

Kakumäe tee 
101 

78406:611:0018 
41342 
m² 

riigiomand Elamumaa 100% sisse 

Silgu tn 34a 78406:611:6980 
ca 834 
m² 

eraomand 
Elamumaa 100% 

osaliselt sisse 

Silgu tn 36a 78406:611:5830 
ca 453 
m²  

eraomand Elamumaa 100% osaliselt sisse 

Silgu tn 36 78406:611:5820 
ca 3345 
m²  

eraomand 
Elamumaa 100% 

osaliselt sisse 

Silmu tn 14 78406:611:6870   eraomand Elamumaa 100% välja 



Katastriüksuse 
nimetus 

Katastri- 
üksus  

Pindala  Omandivorm  Sihtotstarve  Ettepanek 

Otsatalu tn 16 78401:101:2686   eraomand 
Sihtotstarbeta maa 
100% 

välja 

Otsatalu tänav 78406:611:0186 
  

munitsipaaloman
d 

Transpordimaa 
100% 

välja 

Räime tn 52 78406:611:0017   
munitsipaaloman
d 

Maatulundusmaa 
100% 

välja 

 

 

4.1. Ettepanek kaitseala välispiiri kulgemise kohta 

 

Kakumäe tee 250, Kakumäe tee 250a, Soolahe tee 64 ja Kakumäe tee 98a 

Need üldplaneeringu kohaselt roheala juhtotstarbega kinnistud jäävad ka ekspertide ettepaneku 

kohaselt täies ulatuses kavandatava kaitseala sisse.  

 

Kakumäe tee 240 

Selle üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu juhtotstarve on Haabersti linnaosa üldplaneeringu 

järgi jagatud kaheks: idapoolne serv on määratud rohealaks ning läänepoolne osa rohevõrgustiku 

arengualaks, mis definitsiooni järgi kavandatakse jätta osaliselt või täies ulatuses rohealadeks ka 

tulevikus. Alale on 2007. aastal algatatud detailplaneering, kuid detailplaneering pole vastu võetud. 

Kinnistul esinevad looduslikud kooslused tuleb säilitada ja kinnistu hoonestamine pole põhjendatud, 

sest selle ala hoonestamine mõjutaks negatiivselt Kakumäe neemel kasvava metsaökosüsteemi 

seisundile ja võimele pakkuda erinevaid sh stabiliseerivaid teenuseid. Linnavalitsusel tuleb kaaluda 

detailplaneeringu menetlemise lõpetamist. Ekspertide ettepaneku kohaselt peab kohaliku kaitseala 

koosseisu jääma kogu Kakumäe tee 240 kinnistu.  

 

Kakumäe tee 222 

Selle sihtotstarbeta maa sihtotstarbega riigi kinnistu juhtotstarve on Haabersti linnaosa 

üldplaneeringu järgi jagatud kaheks: läänepoolne osa on määratud pereelamute alaks ning 

idapoolne osa rohealaks. Kinnistul kehtib aiandusühistu Rand detailplaneering 

(https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP000790), mille kohaselt on kinnistul üldmaa 

juhtotstarve. Kinnistu idapoolne ala on osaks Kakumäe rabametsast. Kakumäe tee äärne ala on aga 

hea ligipääsetavuse tõttu sobilik paik virgestustaristuks, ja kohaks, kust kaudu oleks võimalik liikuda  

metsaradadele.  Sellesse kohta oleks sobilik rajada väike parkimiskoht ja paigaldada ka kaitseala ja 

selle väärtusi tutvustavaid materjale. Ekspertide ettepaneku kohaselt jääb kohaliku kaitseala 

koosseisu kogu Kakumäe tee 222 kinnistu.  

 

Havi tn 20 

Selle elamumaa sihtotstarbega kinnistu juhtotstarve on Haabersti linnaosa üldplaneeringu järgi 

jagatud kaheks: läänepoolne osa on määratud pereelamute alaks ning idapoolne osa rohevõrgustiku 

file:///C:/Users/35903200296/Downloads/(https:/tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP000790


arengualaks, mis definitsiooni järgi kavandatakse jätta osaliselt või täies ulatuses rohealadeks ka 

tulevikus. Alal pole kehtivat detailplaneeringut. Käesoleval hetkel on tegemist olulise osaga II 

kaitsekategooria liigi, kanakulli elupaigast. Ekspertide ettepaneku kohaselt peab kohaliku kaitseala 

koosseisu jääma kogu Havi tn 20 kinnistu.  

 

Havi tn 12 

Selle maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu juhtotstarve on Haabersti linnaosa üldplaneeringu 

järgi jagatud kaheks: idapoolne osa on määratud rohealaks ning läänepoolne osa rohevõrgustiku 

arengualaks, mis definitsiooni järgi kavandatakse jätta osaliselt või täies ulatuses rohealadeks ka 

tulevikus.  

Alal kehtib Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva endise kinnistu Otti nr 41 detailplaneering 

(https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP003850), mis on suures piires realiseeritud. 

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on Havi tn 12 määratud rohealaks ning hoonestusõigus anti 

Kakumäe tee äärsetele positsioonidele. Kehtiva detailplaneeringu lahendus oli mõistlik kompromiss 

erahuvide ja avalike huvide vahel ning on aidanud tagada Kakumäe raba kui terviku loodusväärtuste 

säilimise. Havi tn 12 kinnistu, mis on kehtiva detailplaneeringuga jäetud säilitatavaks metsaks, 

täiendav hoonestamine mistahes mahus kahjustaks olulisel määral Kakumäe raba looduskooslusi ja 

muudaks ühenduskoridori toimimise veelgi küsitavamaks.  

Havi tänav 12 maaüksusel on hiljuti tehtud raiet, mille tagajärjel on mets muutunud alusmetsa 

puudumise tõttu liiga läbipaistvaks (joonis 18). Kuigi Sikuti tänava kruntide läänepoolsed osad on 

kõrghaljastusega, on nende omanikud ümbritsenud oma krundid aedadega maaüksuste piirideni, 

mis takistavad loomade liikumist ahendades rohekoridori. Praegusel hetkel paistab Havi ja Sikuti 

tänava elamute vaheline mets läbi, mistõttu loomad ei saa seal varjamatult liikuda. See on tingitud 

eelkõige põõsarinde eemaldamisest, kuid nüüdsetes valgustingimustes taastub põõsarinne siiski 

peagi. Põõsarinne ei ole oluline mitte ainult imetajatele varjumiseks vaid pakub pesitsusvõimalusi ka 

paljudele linnuliikidele. Seega tuleb edaspidi seda aspekti kindlasti silmas pidada. Koos Sikuti tänava 

kruntide kõrghaljastusega osadega pakub see elustikule (välja arvatud suurulukid) põhjapoolses osas 

elupaiku ja lõunapoolses osas toimib ühenduskoridorina. Ekspertide ettepaneku kohaselt peab 

kohaliku kaitseala koosseisu jääma kogu Havi tn 12 kinnistu.  
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Joonis 18. Mets Havi tn 12 maaüksusel.  

 

Kakumäe tee 92, Kakumäe tee 101, Kilu tänav T1, Kakumäe tee 47, Kakumäe tee 73 ja Kakumäe tee 

88 

Need valdavalt elamumaa sihtotstarbega kinnistud on Haabersti linnaosa üldplaneeringuga 

määratletud konfliktalaks. Seletuskirja kohaselt ei määra üldplaneering neile aladele maakasutuse 

juhtotstarvet ning see lahendatakse hiljem koostatava detailplaneeringuga. Ala hoonestamise ulatus 

määratakse kindlaks detailplaneeringu koostamise käigus läbi viidavatest keskkonnauuringutest 

lähtuvalt. Alal tuleb tagada toimiv rohevõrgustiku sidusus ümbritsevate rohestruktuuridega. 

Tegelikkuses toimivad need alad praegu rohealadena. Ühtlasi saab ilma detailplaneeringut 

koostamatagi hinnata, et kinnistute hoonestamine mistahes mahus ei võimalda tagada 

rohevõrgustiku sidusust ümbritsevate rohestruktuuridega. Ekspertide ettepaneku kohaselt tuleb 

kohaliku kaitseala koosseisu arvata kõik kõnealused kinnistud.  

 

4.2. Välispiiri ettepaneku muudatused võrreldes algse ettepanekuga 

Kiviranna tee 1b // Mäepere tn 12  

Ekspertide ettepaneku kohaselt tuleb kohaliku kaitseala koosseisu liita täies ulatuses (v.a. Mäepere 

tn 10 ja 14 kinnistute vaheline sopistus) Kiviranna tee 1b // Mäepere tn 12 (maatulundusmaa 100%) 

kinnistu (joonis 19). Vastavalt Haabersti linnaosa üldplaneeringule on kinnistul roheala juhtotstarve. 

Alal kehtib Kakumäe tee 234, 234a, 238 ja Kakumäe tee 236/Kiviranna tee 1 kinnistute 

detailplaneering (https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP014940), mis on valdavalt 

realiseeritud. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on Kiviranna tee 1b // Mäepere tn 12 kinnistu 

määratud rohealaks ning hoonestusõigus anti Kakumäe tee äärsetele positsioonidele. Kehtiva 

detailplaneeringu lahendus oli mõistlik kompromiss erahuvide ja avalike huvide vahel ning on 

aidanud tagada Kakumäe raba kui terviku loodusväärtuste säilimise. Kiviranna tee 1b // Mäepere tn 
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12 kinnistu, mis on kehtiva detailplaneeringuga jäetud säilitatavaks metsaks, täiendav hoonestamine 

mistahes mahus kahjustaks olulisel määral Kakumäe raba looduskompleksi.  

 

Joonis 19. Välispiiri muudatusettepanek Mäepere tn piirkonnas. 

Kiviranna tee 1c ja Kiviranna tee 3a 

Ekspertide ettepaneku kohaselt tuleb kohaliku kaitseala koosseisu liita Kiviranna tee 1c 

(sihtotstarbeta maa 100%) ja Kiviranna tee 3a (maatulundusmaa 100%) kinnistud (joonis 19). 

Vastavalt Haabersti linnaosa üldplaneeringule on kinnistutel roheala juhtotstarve. Kiviranna tee 1c 

kinnistul puudub kehtiv detailplaneering. Kiviranna tee 3a kinnistul kehtib aiandusühistu Rand 

detailplaneering, mille kohaselt pole kinnistu hoonestatav. Need väikese või ribaja kujuga kinnistud 

paiknevad kahe rohealaga kinnistu vahel, mistõttu on otstarbekas nad liita kavandatava kaitsealaga 

täies ulatuses.  

 

Kakumäe tee 208b (endine Kakumäe tee 120) 

Kodanike poolt esitatud välispiiri ettepanekus on Kakumäe tee 208b kinnistu määratud täies ulatuses 

kaitseala koosseisu. Ekspertide ettepaneku kohaselt tuleb kohaliku kaitseala koosseisu liita kinnistu 

idapoolne osa, mille piir kulgeks mööda Kakumäe tee 208a põhjanurgast Kakumäe tee 212 

idanurgani kulgevat mõttelist sirgjoont (joonis 20). 

Vastavalt Haabersti linnaosa üldplaneeringule on selle kinnistu (maatulundusmaa 50%, elamumaa 

50%) juhtotstarve jagatud kaheks: idapoolsel osal on roheala juhtotstarve ja läänepoolne ala paikneb 

rohevõrgustiku arengualal, mis definitsiooni järgi kavandatakse jätta osaliselt või täies ulatuses 

rohealaks ka tulevikus. Kinnistul on algatatud, kuid vastu võtmata Kakumäe tee 120 detailplaneering 

(https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP032170).  

Kakumäe tee äärse ala hoonestamine ja idapoolsema ala säilitamine rohealana on olnud läbiv 

põhimõte piirkonna detailplaneeringute puhul ning mõistlik kompromiss erahuvide ja avalike huvide 

vahel. Kakumäe tee  208b (endine Kakumäe tee 120) puhul on Kakumäe 208a ja 212 vahele jäävas 

osas tehtud raiet ning seal on aastaid kestnud ehitamise sooviga detailplaneeringu protsess. Samast 
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põhimõttest lähtub ka ekspertide ettepanek (joonis 20). Kui antud kinnistule üldse ehitisi lubada, siis 

peaks need jääma samuti Kakumäe tee äärde. Kakumäe tee 208a põhjanurgast Kakumäe tee 212 

idanurgani kulgevast mõttelisest sirgjoonest idapoolsete alade hoonestamine mistahes mahus 

kahjustaks olulisel määral Kakumäe raba looduskooslusi.  

 

Joonis 20. Piirimuudatuse ettepanek Kakumäe tee 208b (endine Kakumäe tee 120) maaüksusel. 

Havi tn 26 

Selle maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu juhtotstarve on Haabersti linnaosa üldplaneeringu 

järgi jagatud kaheks: idapoolne osa on määratud rohealaks ning läänepoolne osa rohevõrgustiku 

arengualaks, mis definitsiooni järgi kavandatakse jätta osaliselt või täies ulatuses rohealadeks ka 

tulevikus. Alal kehtib Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva endise kinnistu Otti nr 41 detailplaneering 

(https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP003850), mis on suures piires realiseeritud. 

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on Havi tn 26 määratud rohealaks ning hoonestusõigus anti 

Kakumäe tee äärsetele positsioonidele. Kehtiva detailplaneeringu lahendus oli mõistlik kompromiss 

erahuvide ja avalike huvide vahel ning on aidanud tagada Kakumäe raba kui terviku loodusväärtuste 

säilimise. Havi tn 26 kinnistu, mis on kehtiva detailplaneeringuga jäetud säilitatavaks metsaks, 

täiendav hoonestamine mistahes mahus kahjustaks olulisel määral Kakumäe raba looduskooslusi.  

 

Soolahe tee 64 ja Soolahe tee T4 

Kodanike poolt esitatud välispiiri ettepanekus on Soolahe tee 64 kinnistu määratud kaitseala 

koosseisu ja Soolahe tee T4 kinnistu on määratud kaitsealast välja. Ekspertide ettepaneku kohaselt ei 

vääri need kinnistud käesoleval hetkel kohaliku kaitseala koosseisu arvamist.  

Kahetsusväärselt asub keset Kakumäe rabametsa krunt Soolahe 69 (78401:101:4629), kus hetkel 

käib ehitustegevus. Nimetatud krunt asub rannaastangust vaid 10 kuni 75 meetri kaugusel. Hiljuti on 

krundile rajatud ligipääsutee, mida ääristavad sügavad kraavid. Lisaks on krundilt kaevatud kraav, 

mida mööda juhitakse liigne pinnavesi kõrgest kaldast alla (joonis 21). Kuna tegemist on liivakivi 

astanguga, siis ohustab alla juhitav vesi selle säilimist. See tekitab erosiooni, mille tagajärjel hakkab 

pank varisema. Isegi kui vesi juhitakse toru mööda kõrgest astangust alla, rikuks see looduslikku 

maastikupilti. Erakinnistust astanguni suunatud kraav tuleb pärast ehitustegevuse lõppemist 
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kindlasti likvideerida, kinnistul tekkinud sademevesi tuleb käidelda kinnistu piires ning tagada 

seadusjärgne kallasrada.  

 

Joonis 21. Soolahe tee 69 krundilt astangust alla juhitud kraav 

Lisaks kraavile kaasneb selle ehitusega veel teisigi ohte. Nimelt asub krundi lähedal 

keskkonnaregistrisse kantud kanakulli pesa. Kanakull on pesitsuse ajal inimtegevuse suhtes tundlik 

liik. Vastavalt Looduskaitseseadusele on kanakulli pesitsusajal vahemikus 15.03-31.07 keelatud 

lindude häirimine. Ehitusega kaasnev müra ja liiklus on kindlasti siin ohuteguriks. Planeeritaval 

krundil on juba hävitatud looduslik kooslus. Püstitatavad rajatised lõikavad läbi ka loomulikult 

kujunenud kaldapealse raja, mida mööda on liikunud nii loomad kui ka inimesed. Krundile 

pääsemiseks rajatud ligipääsutee takistab loomade vaba liikumist ka roheala kahe osa vahel. Eriti siis, 

kui sellele paigaldatakse tänavavalgustus, mis tekitab valguskardina, millest loomad ei julge läbi 

minna. Kuigi on juba tee ehitamise käigus paigaldatud kaabel ja tänavavalgustuse postide alused, ei 

tohiks sellele juurdepääsuteele valgustust paigaldada (joonis 22 ja 23). Valgustatud tee ei sobi 

metsa, kuna ohustab siinsete metsaelanike loomulikku elu. 

 

 



 

 Joonis 22. Krundile viiv tee ja 

tänavavalgustuse posti alus.  

Joonis 23. Ehitustegevus Soolahe tee 69 

krundil. 

 

Silgu tn 34a, Silgu tn 36, Silgu tn 36a 

Kodanike poolt esitatud välispiiri ettepanekus on need kinnistud määratud osaliselt kaitseala 

koosseisu. Ekspertide ettepaneku kohaselt tuleb välispiiri kulgemist korrigeerida. Nendel elamumaa 

sihtotstarbega kinnistutel kehtib kinnistute Räime tn 5 ja 6 detailplaneering 

(https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP002570), mille kohaselt on Silgu tn 34 ja 36 

elamumaad ning Silgu tn 36a mittehoonestatav maa. Praeguse seisuga on Silgu tn 34a 

hoonestusõigus realiseeritud. Silgu tn 36 ja Silgu tn 36a on hoonestamata, kuid põhjaserv on 

muudetud õuemaa osaks. See kõrghaljastusega ala väärib säilimist rohealana.  

 

Silmu tn 14, Otsatalu tn 16 ja Otsatalu tänav 

Kodanike poolt esitatud välispiiri ettepanekus on need kinnistud määratud osaliselt kaitseala 

koosseisu. Ekspertide ettepaneku kohaselt võib need majadevahelised ja valdavalt tarastatud alad 

kavandatava kaitseala koosseisust välja arvata (joonis 24). Samas juhime tähelepanu sellele, et 

vaatamata sellele, et tarastatud krundid ei võimalda suurematel loomadel enam Kakumäe tee 

roheala ja lepiku vahel liikuda on praegune kõrghaljastus oluline nii lindude kui ka väiksemate liikide 

liikumiseks nende rohealade vahel. Seega tuleb piirkonnas käimasolevate detailplaneeringute puhul 

seda aspekti arvestades säilitada maksimaalselt kõrghaljastust. 
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Joonis 24. Välispiiri muudatusettepanek Silgu tn piirkonnas. 

 

Räime tn 52 

Selle maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu juhtotstarve on Haabersti linnaosa üldplaneeringu 

järgi roheala. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek võtta Kakumäe sanglepik kohaliku omavalitsuse 

kaitse alla. Kodanike poolt esitatud välispiiri ettepanekus on Räime tn 52 kinnistu määratud osaliselt 

kaitseala koosseisu. Ekspertide ettepaneku kohaselt võib selle ala kavandatava kaitseala koosseisust 

siiski välja arvata, sest supelranna läheduses valgustatud kergliiklusteedega aktiivselt kasutatava ala 

praegune kaitserežiim on piisav ning kohaliku kaitseala staatus ei annaks siin juba väljaarendatud ala 

kaitse korraldamisele lisaefekti.    


