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1. Sissejuhatus 
 
Vastavalt looduskaitseseaduse § 25, lõige 1 (RT I 2004, 38, 258) võib kaitstava loodusobjekti, 

sh kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti kaitse korraldamiseks koostada 

kaitsekorralduskava, mis on sel juhul edasise kaitse korraldamise aluseks. 

 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 poolt vastu võetud määruse nr 18 „Loodusobjekti 

kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ (RT IV, 07.06.2013, 12) § 7, lõikele 3 kinnitab 

kaitsekorralduskava Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ettepanekul Tallinna linnavalitsus 

korraldusega. 

 

Pääsküla raba kaitseala on 274,3 ha suurune kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala, mis 

moodustati Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 määrusega nr 55 (RT IV, 11.10.2013, 68), 

mis on toodud käesoleva kaitsekorralduskava lisas 1. 

 

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava (edaspidi ka KKK) eesmärk on: 

 

• anda lühike ülevaade kaitstavast alast (edaspidi kaitseala) - selle kaitsekorrast, kaitse-

eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest ning alal läbiviidavast seirest; 

• analüüsida kaitseala eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuseks oleva liigi, elupaiga vm 

väärtuse seisundile; 

• arvestades kaitsealale seatud eesmärke määrata mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja 

kaitsekorralduse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks ning 30 aasta 

perspektiivis; 

• anda ülevaade kaitseala peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest, kirjeldada väärtuste 

kaitseks vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega; 

• määrata kaitseala põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud 

kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise ajakava; 

• luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks. 

 

KKK koostas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna 

kaitsekorralduse peaspetsialist Lauri Klein (tel: 6404767, e-post: Lauri.Klein@tallinnlv.ee). KKK 

koostamisel on kasutatud 2014. aastal Tallinna Keskkonnaameti poolt tellitud ja Eesti 

Looduseuurijate Seltsi poolt koostatud “Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava 2015-

2024” kinnitamata eelnõud.  

 

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013012
https://www.riigiteataja.ee/akt/411102013068
https://www.tallinn.ee/et/media/292560
https://www.tallinn.ee/et/media/292560
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1.1 Kaitseala iseloomustus 

Pääsküla raba asub Harju lavamaal, mille eripäraks on karbonaatkivimeist aluspõhja 

maapinnalähedusest tulenevalt lootaimkattega paetasandike ning rähksete moreenitasandike 

valdamine maastikustruktuuris. Lavamaa kulutusnõgudes asuvad märjad alad. Jääaja 

lõppemise järel (Palivere staadiumis 11 600 aastat tagasi) oli Pääsküla raba kohal irdjääpangas. 

Peale jää sulamist tekkis siia järv, mille vett hoidsid merre voolamise eest Pääsküla-Nõmme 

liivikud. Liivikutagune Mustamägi on merepinnast tunduvalt madalamal kui Pääsküla raba 

piirkond. Kunagise järve kaldavallid on ümber Pääsküla raba ka praegu vaadeldavad. Hilisema 

arengu käigus järve piirkond soostus. 

 

Pääsküla raba kogupindala on 946 ha (Arold 2005), millest umbes 315 ha jääb Tallinna piiresse 

ja sellest omakorda 274,3 ha on Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 55 võetud alates 

14.10.2013 Tallinna linna kohaliku kaitsealana looduskaitse alla. Pääsküla raba on tänaseks 

kogu ulatuses kuivendatud ning selle lõunaosas asub turbaväli. Männiku liiviku servas 

paiknevad väga hinnalised ja ohustatud allikad (Aiataguse ehk Pärtletõnu allikad ja Kasetuka 

ehk Juhani allikad). 

 

Pääsküla raba kaitseala (joonis 1) asub Tallinnas, Nõmme linnaosas. 

 

 

Joonis 1. Pääsküla raba kaitseala asukoht ja välispiir (punane joon). 
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1.1.1 Ajalooline ülevaade 

Pääsküla raba kaitseala praeguse seisundi kirjeldamiseks tuleb vaadelda, mis on siin 

viimase sajandi jooksul muutunud. Ülevaate sellest annavad joonised 2 kuni 12. 

 

Joonis 2. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) XX sajandi alguse nn verstakaardil. 

 

Joonis 3. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) 1923-35. aasta topokaardil.  
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XX saj. algusaastatel ei olnud alal veel ühtegi kuivenduskraavi ega ka turbavõtukohta. Samuti ei 

olnud raba ümbrus veel täis ehitatud. Raba kirdeossa ja praegusest kaitsealast läände tekkis 

küll 1920ndatel aastatel juba asustus ja ka turbavõtukohad ning Pääsküla jõe äärde ka mõned 

esimesed kuivenduskraavid, aga üldiselt oli sel perioodil raba ja selle ümbrus veel looduslik (vt 

joonised 2 ja 3 eespool). Eristatav on Jaaniallika oja (praeguse ametliku nimega Jaaniallika 

kraav) ja selle ülemjooksul paiknev väiksemate ojade võrgustik. Samuti on eristatavad soised 

alad nii kaitseala kaguosa allikate ümber kui ka Jaaniallika oja ülemjooksul. Kaardimaterjali 

alusel on hinnatav, et praeguse kaitseala piires oli sel perioodil veel ca 220 ha soid. 

 

1930ndatel aastatel toimusid raba ümbruses kõige suuremad muutused. Rabast ja praegusest 

kaitsealast põhja poole kerkis tiheda tänavate võrgustikuga Nõmme linn ja selle Pääsküla ning 

Kivimäe elamurajoonid. Praeguseks juba suletud endise Pääsküla prügila asukohas käis 

aktiivne turba kaevandamine. Praegust kaitseala territooriumi lõhestasid juba mitmed suuremad 

kuivenduskraavid, mis viisid ala pinnasevett Pääsküla jõkke. Joonise 4 tingmärkide järgi tundub 

raba olevat tervikuna endiselt suhteliselt lage, vaid lõunas ja kagus on ala hakanud võsastuma. 

Hinnanguliselt oli sel perioodil alles veel ca 208 ha soid. 

 

 

Joonis 4. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) 1935-1939. aastate topokaardil.  

Pärast II maailmasõda, Nõukogude Liidu okupatsiooni perioodil, 1960ndatel ja 80ndatel aastatel 

on raba ümbruses lisandunud ehitustegevust. Samas on suurimad muutused tingitud tiheda 

kuivenduskraavistiku rajamisest ja ka turba kaevandusest nii Pääsküla raba Tallinna linna 

piiresse jääva osa põhjapiiril 1960ndatel kui ka tervikliku raba osas Saku vallas, 1980ndatel 

aastatel (vt joonised 5 ja 6). Just sel perioodil läbis raba suurema kuivenduse ning endine 

lageraba kasvas rabametsaks. Kui 1960ndatel oli kaitseala põhiosa veel suhteliselt avatud 

sooala, siis 1980ndatel on avatud ala säilinud vaid Jaaniallika oja ümbruses ning selle 
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ülemjooksul, kaitseala kirdeosas. Kui 1960ndatel aastatel oli soid alal hinnanguliselt säilinud 

veel ca 154 ha, siis 1980ndateks oli soode pindala vähenenud juba vaid ca 40 hektarini. 

 

 

Joonis 5. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) 1960ndate topokaardil. 

 

Joonis 6. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) 1980ndate topokaardil. 

Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseks 1990ndate alguses on Pääsküla raba Tallinna linna sisse 

jääv ala juba suuremas osas metsastunud (vt joonised 7 ja 8). Avatuna on säilinud vaid rappa 
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rajatud suuremad teed ja sihid, veel väiksemate laikudena säilinud sood Jaaniallika oja kallastel 

ning suurem madalsoolaik kaitseala idaosas, sama oja ülemjooksul (ametlikult on praegu selle 

ülemjooksu veekogu nimi, mille äärde madalsoolaik jääb, Tooma kraav). 1990ndatel oli alal 

hinnanguliselt soid veel 15 ha, aga 2000ndatel on see jätkuvalt langenud, jäädes maksimaalselt 

10-12 ha piiresse. 

 

 

Joonis 7. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) 1990ndatel kasutusel olnud põhikaardil. 

 

Joonis 8. Pääsküla raba kaitseala (punase piirjoonega) 1990ndatel kasutusel olnud ortofotol. 
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Viimase 10 aasta jooksul, st pärast Pääsküla raba kohaliku kaitseala moodustamist on jätkunud 

ala metsastumine ja avatud alade kinni kasvamine (vt joonised 9 kuni 12). Eriti hästi on 

muutused näha ortofotosid võrreldes (vt joonised 8, 10 ja 12), kust ilmneb just teede ja sihtide 

selge metsastumine, eriti ala kaguosas. 2010. aasta ortofotolt on hästi näha ka 2002. aastal 

toimunud ulatuslik raba põleng (heledamad alad ortofotol kaitseala kesk- ja lõunaosas). 

 

 

Joonis 9. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) 2010 kasutusel olnud põhikaardil. 

 

Joonis 10. Pääsküla raba kaitseala (punase piirjoonega) 2010 kasutusel olnud ortofotol. 



 11  

 

Joonis 11. Pääsküla raba kaitseala (punase viirutusega) praegusel põhikaardil. 

 

Joonis 12. Pääsküla raba kaitseala (punase piirjoonega) praegusel ortofotol. 
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1.2 Maakasutus 

Pääsküla raba kaitseala piiresse jääb tervikuna või osaliselt 13 munitsipaalomandis, üks avalik-

õiguslik ja 3 eraomandis olevat maaüksust. Nende maaüksuste kogupindala on 285,3 ha, 

millest kaitsealale jääb kokku 272,8 ha, ametlikult 274,3 ha. Pindalade erinevus tuleneb kaardi-

programmist ja pindalade ümardamisest (vt joonis 13 ja tabel 1). 

 

 
 
Joonis 13. Pääsküla raba kaitsealale (välispiir toodud tumesinise paksu pidevjoonega) ulatuvad 

maaüksused: munitsipaalomand rohelise ja eraomand punase viirutusega, põhikaardi taustal. 

Tabel 1. Pääsküla raba kaitseala territooriumi jaotus maaomandi järgi (vastavalt Eesti 
maakatastrile seisuga 19.04.2022). 
 

Omandivorm Maaüksuse 
aadress 

Maaüksuse 
tunnus 

Pindala, ha 
(kaitsealal) 

Sihtotstarve 

Munitsipaalomand Lemmiku tn 48 78401:101:4615 2,0 (2,0) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Lemmiku tn 50a 78401:101:4616 14,1 (14,1) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Ilmarise tn 51 78404:407:0156 15,4 (14,8) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Rännaku pst 
72a 

78404:408:0365 0,01 (0,01) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Pääsküla raba 78401:101:3361 200,3 (196,8) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Ilmarise tn 17b 78401:101:1724 0,1 (0,1) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Ilmarise tn 17a 78401:101:1723 0,1 (0,1) Ühiskondlike 
ehitiste maa 

Avalik-õiguslik 
omand 

Ilmarise tn 13b 78401:101:6362 0,01 (0,002) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Hiiu tn 54 78401:101:4702 0,6 (0,6) Üldkasutatav maa 

Eraomand Hiiu tn 41 78401:101:3052 0,1 (0,1) Tootmismaa 
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Omandivorm Maaüksuse 
aadress 

Maaüksuse 
tunnus 

Pindala, ha 
(kaitsealal) 

Sihtotstarve 

Munitsipaalomand Helbe tn 17a 78401:101:4698 4,0 (3,6) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Helbe tn 3c 78401:101:4701 2,7 (2,7) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Võidu tn 85a 78401:101:4680 4,5 (4,5) Üldkasutatav maa 

Munitsipaalomand Kraavi tn 65 78401:101:4745 33,2 (30,7) Üldkasutatav maa 

Eraomand Aliide 78404:401:0315 2,8 (0,4) Maatulundusmaa 

Eraomand Pärtla-Tõnu 78404:401:0316 2,8 (0,1) Maatulundusmaa 

Munitsipaalomand Kraavi tn 128 78401:101:4655 2,6 (2,2) Üldkasutatav maa 

 
Üldiselt on maa sihtotstarve üldkasutatav maa ja kuna tegu on kohaliku kaitsealaga, siis on 

täpsem sihtotstarve looduskaitseline – Pääsküla raba kaitseala kaitse-eeskirja ja käesoleva 

kaitsekorralduskava alusel teostatavate vajalike kaitsekorralduslike tööde tegemine. Vähesel 

määral jääb kaitseala piiresse ka tootmismaad ja maatulundusmaad. Ilmselt tulenevalt 

katastriüksuste piiride korrigeerimisest ei kattu 2022. a seisuga Aliide ja Pärtla-Tõnu 

katastriüksuste piirkonnas kaitseala piir katastriüksuste piiridega. 

1.3 Huvigrupid 

Pääsküla raba kaitseala on oma asukoha tõttu atraktiivne rekreatsiooniala ümbruskonna 

elanikele, kuid ka sobiv koht loodusõppe läbiviimisel õpilastele. 

 

1.3.1 Kohaliku omavalitsuse huvigrupid 

• Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet – kaitseala valitseja. Keskkonna- ja 
Kommunaalameti eesmärk on tagada ala eesmärgiks olevate väärtuste soodne seisund. 

• Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet – puhke- ja virgestustegevustega seotud huvi. 

• Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – ligipääsetavusega seotud huvi. 

• Nõmme Linnaosa Valitsus – kohaliku omavalitsuse kohustuste täitja, sh 
üldplaneeringuga sätestatud tegevused. 

• Saku Vallavalitsus – kaitsealaga piirneva rohevõrgustiku tuumala valitseja. See 
tuumala moodustab kaitsealaga ühtse Pääsküla raba terviku ja on Saku valla 
üldplaneeringu osa. 
 

1.3.2 Riigi huvigrupid 

• Keskkonnaamet – riiklike kaitsealuste objektide valitseja ja riiklikult kaitsealuste liikide 
kaitse korraldaja, huvid seoses riikliku looduskaitsega. 

• Kaitsevägi – piirneva riigikaitsemaa valdaja ja huvid seoses riigikaitseliste ning 
looduskaitseliste tegevuste ühise korraldamisega. 

 

1.3.3 Keskkonnavaldkonna huvigrupid 

• MTÜ Päästame Eesti Metsad – metsadega seotud avalik huvi. 

• MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühing – loodushariduse edendamine Eestis. 

• MTÜ Nõmme Tee Selts – Nõmme kodanike keskkonnaalane ühishuvi. 
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• MTÜ Nõmme Loodusmaja – loodushariduse edendamine Nõmmel. 

• Tallinna Ülikooli Ökoloogiakeskus – allikad ja koosluste taastamine. 

• Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja selle liikmed – keskkonnavaldkonna kodaniku-
ühenduste ühishuvi või liikmete huvi eraldiseisvalt vastavalt nende tegevuse 
spetsiifikale. 

 

1.3.4 Kodanikkonna huvigrupid 

• Kaitsealal asuvate ja piirnevate eramaaüksuste omanikud – eramaadega seotud 
huvi. 

• Nõmme Seltside Koostöökoda – organiseerunud avalik huvi. 

• Eesti Puuetega Inimeste Koda – organiseerunud avalik huvi. 

• Avalikkus – avalik huvi. 

1.4 Kaitsekord 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 määrusele nr 55, millega Pääsküla raba 

kaitseala moodustati ja kaitse-eeskiri kinnitati, on kaitseala kaitse-eesmärgiks: 

 

1) väärtusliku maastiku ja selle üksikelementide kaitse; 

2) kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse; 

3) virgestusvõimaluste säilitamine ja parandamine. 

 

Pääsküla raba kaitsealal  kehtib kogu ulatuses piiranguvööndi kaitserežiim. Kaitseala kaitse-

eeskiri on tervikuna toodud kaitsekorralduskava lisas 1. 

1.5 Uuritus 

1.5.1 Läbiviidud inventuurid ja uuringud  

Esimesed avaldatud tähelepanekud Tallinna ümbruse, s.h Pääsküla raba linnustikust pärinevad 

Tiit Randla sulest juba 20. sajandi keskpaigast (Randla 1959). Huvitavamatest liikidest 

märgitakse rabakana esinemist (30. detsembril 1954. aastal 2 isendit Pääsküla rabas), kuid 

koos märkega, et neid esineb viimastel aastatel harva. Veel 1933. aastal loendati Pääsküla 

rabas umbes 30 paari rabakanu (Pääsküla raba oli siis jahikaitse all). Tollal oli Pääsküla raba 

kuivendusest mõjutamata ning looduskeskkond erines oluliselt tänasest.  

 

1990ndatest aastatest pärineb kaks ala praegust taimestikku peegeldavad teadusartiklit: 

 

1. Ploompuu, T., Soekov, A. 1996. Kaudsest inimmõjust tingitud muutused linnametsade 

taimkattes Nõmmel (Tallinn). Inimmõju Tallinna keskkonnale III. Tallinn. Lk.117-126. 

2. Ramst, U. 1991. Arutaimede levikust mõnedel Tallinna ümbruse rabadel. Eesti 

Loodusmuuseumi töid III. Lk. 38-74. 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/411102013068
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2000ndatel aastatel on Pääsküla raba kohta teostatud järgmised uuringud: 

 

1. Ploompuu, T. Ekspertarvamus Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku 

kohta Tallinnas Nõmme linnaosas. Tallinn, 2007. 

2. Kruus, M. Tolmeldajate (päevaliblikate ja kimalaste) ja ööliblikate seire. Projekt nr 15 / 

2009 „Tallinna fauna seisund aastatel 1980-2010“. SA Säästva Eesti Instituut, 

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI-Tallinn). Tallinn – Tartu 2010. 

3. Ilomets, M., Truus, L., Pajula, R., Sepp, K. Konsultatsioon Pääsküla raba alale 

planeeritava golfiväljaku rajamisega seotud keskkonnast tingitud asjaolude välja 

selgitamiseks. TLÜ Ökoloogia Instituut, Tallinn, 2011. 

4. MTÜ Põhjakonn. Pääsküla raba kahepaiksete inventuur ja soovitused ala väärtuse 

tõstmiseks kahepaiksete jaoks. Tallinn, 2015. 

5. Raadla, K. Eksperthinnang Pääsküla kaitseala teede seisukorrast. Maa ja Vesi AS, 

Tallinn, 2015. 

6. Jürivete, U. Pääsküla raba kiilid (Odonata). Tallinn, 2016. 

7. Jürivete, U. Pääsküla raba liblikad. Tallinn, 2016. 

8. Jürivete, U. Pääsküla raba kimalased 2016- 2017. Tallinn, 2017. 

9. Jürivete, U. Pääsküla raba liblikad. Tallinn, 2017. 

10. Jürivete, U. Pääsküla raba liblikad ja nende elupaigad. Tallinn, 2018. 

11. Jürivete, U. Pääsküla raba biotoobid ja taimestik. Tallinn, 2018. 

12. Salm, J, jt. Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskava. ELF Ring OÜ. 

Tartu-Tallinn, 2021. Uuringu käigus inventeeriti ka kaitsealused taimeliigid, kooslused, 

linnustik, kiilid, kuklased, päevaliblikad, kahepaiksed ja roomajad. 

 

2022. aastal viidi Tallinnas läbi üle-linnalised uuringud nahkhiirte ja suur- ning väikeimetajate 

fauna välja selgitamiseks ja nende uuringute raames oli üheks uuringualaks ka Pääsküla raba. 

 

Pääsküla raba hüdroloogilise režiimi taastamiskava koostamisel viidi 2021. aastal liigirühmade 

baastasemete määratlemiseks läbi kaitsealuste taimeliikide ja haudelinnustiku inventuurid. 

 

 

1.5.2 Riiklik seire 

Kaitsealal asub kaks riiklikku keskkonnaseire jaama raskmetallide sadenemise bioindikatsiooni-

liseks hindamiseks ja üks seirejaam kaitsealuse taimeliigi seireks. Lisaks jääb Pääsküla raba 

saarma ja kahepaiksete koosluste seire ala koosseisu (vt tabel 2 ja joonis 14). Kaitsealal asub 

Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel ka 10 kaitsealuste taimeliikide leiukohta ning 3 

kaitsealuste loomaliikide leiukohta, mida riikliku keskkonnaseire programmi raames ei seirata. 

 

 

 

 

 

 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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Tabel 2. Kaitsealal asuvad riikliku keskkonnaseire jaamad keskkonnaseire infosüsteemi järgi. 

Seirejaama kood 
Keskkonnaregistris 

Seire allprogramm Seire eesmärk 
Seire-
aastad 

SJA2820000 
(Pääsküla) 

Raskmetallide 
sadenemise 
bioindikatsiooniline 
hindamine 

Raskmetallide sadenemise 
bioindikatsiooniline hindamine: 
ülevaateseire ja operatiivseire 

1995- …, 
iga-aastane 

SJA2711000 
(Männiku) 

Raskmetallide 
sadenemise 
bioindikatsiooniline 
hindamine 

Raskmetallide sadenemise 
bioindikatsiooniline hindamine: 
operatiivseire 

1995- …,  
iga-aastane 

KLO9312148 Kaitstavate 
soontaimede liigiseire 

Botrychium multifidum 
(kummeli-võtmehein) seisundi 
seire 

2004, 2007, 
2015, 2018, 
u. iga viie 
aasta järel 

SJA0544000 (LF68) Saarma seire. 
Kahepaiksete 
koosluste seire 

Saarma elupaikade asustatuse 
ja seeläbi kaudselt  liigi 
arvukuse ja leviku kohta 
andmete kogumine. 
Kahepaiksete seireprojekt on 
kavandatud jälgima kõigi Eesti 
kahepaikseliikide levila ulatust 
ja selle muutuse trende. 

1994- …, 
iga-aastane 

 

 
 
Joonis 14. Pääsküla raba kaitsealal (välispiir toodud punase pidevjoonega) ja selle ümbruses 

paiknevad riikliku seire jaamad (kollased punktid), alad (kollasega piiritletud alad) ja transektid 

(kollased joonobjektid) riikliku keskkonnaseire infosüsteemi ja keskkonnaregistri järgi põhikaardi 

taustal. 
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1.5.3 Inventuuride, uuringute ja seire vajadus 

Inventuuride ja uuringute vajaduse hindamisel lähtus kava koostaja eelkõige keskkonnaregistris 

olevatest andmetest ning Pääsküla raba kohta viimase 20 aasta jooksul teostatud uuringutest. 

 

Pääsküla raba kaitsealal on tehtud juba mitmeid uuringuid ja inventuure, aga mõned liigirühmad 

ei ole siiski veel piisavalt uuritud. Eelkõige oleks kaitseala ökosüsteemide tervise ja väärtuslike 

looduskoosluste jätkusuutlikkuse selgitamiseks vaja inventeerida Pääsküla raba sõnajalgtaimi, 

samblaid, seeni ja samblikke. 

 

Pääsküla raba kaitsealal on teada mitmete käpaliste esinemine, kellest mõnede leiukohad on 

kantud ka keskkonnaregistrisse. Nüüd oleks aga vajalik neid leiukohti täpsustada ja teha neis ka 

liikide seisundiseiret. 

 

Arengustrateegia „Tallinn 2035“ elluviimise seiramiseks on elurikkuse mõõdikutena välja valitud 

nelja liigirühma seisundi muutus, kelle mõned uuringualad paiknevad Pääsküla raba kaitseala 

territooriumil. Kaitsealal paiknevad üks haudelinnustiku transektloenduse rada, 2 tolmeldajate 

transektloendusrada ja kahepaiksete sigimistiikide seireala. 2022. a seisuga on esimene nn 

baastaseme seire neil aladel läbi viidud ja enne 2035. aastat on kavas seirata veel vähemalt 

kahel aastal. 

 

Pääsküla raba hüdroloogilise režiimi taastamiskava koostamisel viidi 2021. aastal liigirühmade 

baastasemete määratlemiseks läbi kaitsealuste taimeliikide ja haudelinnustiku inventuurid ja 

kava näeb ette, et pärast veerežiimi taastamistöid tuleb viia läbi järgmised seired: veetasemete 

seire; taimkatte seire; linnustiku seire; rabakonna seire; rabakiilide seire; päevaliblikate seire. 

Need seired tuleks koondada ühise seireprojekti “Sookoosluste taastumise seire” alla. 

 

Arvestades sellega, et Pääsküla raba kaitseala on Tallinna kaitsealadest üks liigirikkamaid, 

tuleks siin püüda uurida ja seirata võimalikult paljusid liigirühmi. See võib tingida ka vajaduse 

veel mõnede liigirühmade uuringuteks või seireks kaitsekorralduskava perioodi jooksul, sh nt 

haudelinnustik, aga ka imetajad ja erinevad putukate rühmad, ennekõike nt liblikad, kimalased, 

kiilid, kuklased, aga ka teised liigirühmad, kes moodustavad üldise faunistilise terviku Pääsküla 

raba kaitsealal. 

 

Pääsküla raba kooslused on 2021. aastal küll üldjoontes inventeeritud, aga nende seisundit ei 

ole täpsemalt uuritud, välja arvatud esialgne hinnang Natura 2000 elupaigatüüpidele „allikad ja 

allikasood (7160)“ ja „jõed ja ojad (3260)“, mille mõlema seisundi väärtust hinnati keskmiseks ja 

vajadust tugihoolde rakendamiseks neil ei leitud (ELF Ring OÜ, 2021). Selleks, et selgitada 

välja kaitseala koosluste seisundid ja vajadusel nende olukorra parandamisvõimalused, oleks 

vaja teha eraldi uuringud järgmiste koosluste seisundite selgitamiseks: 

 

- Allikate seisundi uuring (sh nii veekvaliteedi kui ka allikaid ümbritsevate koosluste 

seisundi selgitamiseks), eesmärgiga teha kindlaks allikate vee võimalik reostus ja 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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toitelisuse aste ning allikate ümbruses levivate allikasoode laikude ulatus ja seisund ning 

taastamisvõimalused. 

- Madalsoode seisundi uuring, eesmärgiga selgitada välja madalsoode ulatus, 

koosluseline seisund, reostusaste ja koosluse taastamisvõimalused.  

- Siirdesoode seisundi uuring, eesmärgiga selgitada välja siirdesoode ulatus, koosluseline 

seisund ja taastamisvõimalused.  

- Liivikute seisundi uuring, eesmärgiga selgitada välja liivikute ulatus, koosluseline seisnud 

ja taastamisvõimalused. Tegevus on lähedalt seotud kivisisaliku leiukohtade hooldamise 

tegevustega. 

 

Eraldi uuringuna on enne kaitseala sookoosluste taastamiseks veetaseme tõstmist vaja teha 

kaitseala erinevate koosluste pinnase ja vee saastatuse uuring. Vaja on selgitada välja kaitseala 

veekogude setete ja taastatavate koosluste pinnase biokeemiline seisund, sh toitelisuse aste.  

 

Eraldi on vaja uurida kaitseala allikate vee ja nende ümbruse pinnase biokeemilist seisundit, sh 

viia läbi vähemalt ühe aasta jooksul allikate hüdro-keemiline seire ja vaadata vee koostise 

muutuseid - toitained, põhi-ioonid, mikrobioloogia ja ohtlikud ühendid (k.a. taimekaitse-

vahendid, miks mitte ka ravimite jäägid). 

 

Lisaks neile uuringutele on, arvestades käesoleva kaitsekorralduskavaga ette nähtavaid 

kaitsekorralduslikke töid sookoosluse taastamiseks, vaja Pääsküla rabas viia läbi süsiniku 

bilansi uuring ja selgitada välja raba ökosüsteemi süsinikuringe mahud praegu ning prognoosina 

raba ökosüsteemi taastumisel. 

 

Olulise eriuuringuna on Pääsküla rabas vajalik viia läbi külastuskoormuse uuring ja prognoosida 

külastuse optimaalset reguleerimist ja suunamist nii, et see ei kahjustaks taastuvat 

ökosüsteemi. Külastuskoormuse uuringuga tuleb muuhulgas koguda infot kaitsealal liikuvate 

inimeste (arv, eesmärk, külastussagedus, rabas viibimise kellaaeg ja ajaline pikkus, 

kohalik/mittekohalik jne) ja kaitsealal korraldatud ürituste (aeg, osalejate arv, tegevus jne) kohta, 

ning uuring peab hõlmama ja kajastama kõik kasutajakategooriad (vanemaealised, väikelapsed, 

lapsevankriga liikujad, ratastooli, rulaatoriga liikujad, koeraga jalutajad, muud loodusnautlejad, 

jalgratturid (sh mõõduka ja kiire tempoga sõitjad), kõnni- ja jooksusportlased, (laste) 

ekskursioonid), sest nende huvid ja vajadused on erinevad. 

 

Nii kaitsekorralduslike kui muude tööde teostamise eelduseks kaitsealal on usaldusväärsete 

alusandmete olemasolu kaitseala seisundi ja selle muutumise kohta. 
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2. Väärtused 
 

Pääsküla raba kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku ja selle 

üksikelemente, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning tagada virgestusvõimaluste säilitamine 

ja parandamine määral, mis ei kahjusta väärtuslikku maastikku ning kaitsealuste liikide isendeid 

ja elupaiku. Virgestusvõimaluste all mõeldakse siinkohal ennekõike vaimset, mitte füüsilist 

rekreatsiooni. 

 

Pääsküla raba kaitseala väärtustest leiavad allpool eraldi käsitlust väärtuslikud looduskooslused 

ja kaitsealused liigid, mille kohta on hiljuti tehtud inventuure või uuringuid. 

 

Hetkel on Pääsküla raba kaitsealal teada kokku vähemalt 65 kaitsealuse liigi esinemine (sh 20 

taimeliiki, 4 imetajaliiki, 19 linnuliiki, 4 liiki kahepaikseid, 4 liiki roomajaid, 11 liiki kimalasi, 1 liik 

liblikaid, 1 liik kuklasi, 1 liik kiile). 

 

Pääsküla raba kaitsealal väärivad väärtuslike looduskooslustena ära märkimist rabad ja 

rabametsad, siirdesood ja siirdesoometsad, madalsood, allikasood, allikad ja avatud liivikud 

pohla kasvukohatüüpi nõmmemetsades kaitseala idaserval. 

 

Eraldi leiavad allpool käsitlust ka Pääsküla raba kaitseala kaitse-eesmärkidega kooskõlas 

olevad  loodusõppe- ja virgestusvõimalused, sh teede- ja radade võrgustik ning tähised, 

suunaviidad ja infotahvlid. 

 

2.1. Elustik 

2.1.1. Taimed  

Alal on leitud kasvamas kokku vähemalt 298 liiki soontaimi (Ploompuu 2007). Tegelik taimede 

liigirikkus on sel alal aga kindlasti suurem, sest kogu ala ei ole veel põhjalikult läbi uuritud. 

Keskendutud on enamasti kaitsealustele liikidele. Nende seas on 4 II kaitsekategooria liiki: 

kummeli-võtmehein, kõdu-koralljuur, kaunis kuldking ja ainulehine soovalk ning 16 III 

kaitsekategooria taimeliiki: hall käpp, kahelehine käokeel, rohekas käokeel, suur-käopõll, harilik 

käoraamat, vööthuul-sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp, balti sõrmkäpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, 

tumepunane neiuvaip, soo-neiuvaip, laialehine neiuvaip, pruunikas pesajuur, roomav öövilge, 

eesti soojumikas ja porss. 20 leitud kaitsealusest taimeliigist 17 on orhideed ehk käpalised. 

2.1.1.1. Kummeli-võtmehein (Botrychium multifidum) – II kaitsekategooria 

 

Kummeli-võtmehein on Eestis haruldane liik, kelle peamised esinemisalad jäävad Kagu-

Eestisse (Kukk & Kull 2005). Kummeli-võtmeheina kaitse tegevuskavas (Mesipuu 2010) 

märgitakse, et peale 1970. aastat on leiukohtade arv vähenenud umbes kolm korda. Eesti 
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punases nimestikus kuulub kummeli-võtmehein kategooriasse “ohustatud” (Eesti eElurikkus – 

Eesti ohustatud liikide punase nimestik).  

 

Kõik võtmeheinad on suhteliselt väikesekasvulised ja rohtsed mitmeaastase eluviisiga taimed. 

Kummeli-võtmehein võib kasvada kuni 32 cm kõrguseks. Seni teadaolevalt Eestis levivad 

võtmeheinaliigid vegetatiivselt ei paljune. Igal taimel areneb vegetatsiooniperioodi vältel reeglina 

vaid üks maapealne võsu (leht).  Võsu fertiilne osa kuivab peale eoste lendumist, kuid 

lehekujuline osa on talvehaljas. Vahel on võimalik näha korraga nii ületalve elanud ja koltuvat 

ning uut-rohelist lehte. Uued lehed rulluvad vegetatsiooniperioodi vältel lahti üsna aeglaselt, 

juunis neid veel täies suuruses näha ei saa. Kasvukoha varju jäämine (nt võsastumisel) mõjub 

kummeli-võtmeheina fertiilsusele negatiivselt. Samas võib põõsaste vari hoida ära rohurinde 

vohamise. Näiteks Pääsküla raba kasvukohas on võsavarjulises kasvukohas taimi küll üsna 

palju, kuid neist väga vähesed on fertiilsed. Kummeli-võtmehein vajab eelkõige vähese juur- ja 

võsukonkurentsiga kasvukohti. Kuivadel niitudel hoiab taimestiku vohamise ära mulla 

põuakartlikkus ja toitainete vähesus. Produktiivsemates kasvukohtades on ilmselt vajalik teatav 

mullapinda paljandav häiring. Puude- ja põõsaste vari võib samuti alustaimestiku vohamist 

takistada (Mesipuu 2010). 

 

Pääsküla raba kaitsealal asub üks kummeli-võtmeheina nn. Hiiu kasvukoht (KLO9312148). Hiiu 

kummeli-võtmeheina kasvukoht paikneb metsaraja ääres turbamullal. Selles kasvukohas 

loendati keskkonnaregistri andmetel 2003. aastal 50m2 suurusel alal 109 isendit, 2007. aastal 

50 isendit. 2010. aastal ehitati liigi kasvukohale ning taimede peale laudtee ning seoses sellega 

hävitati hulk isendeid. 2011. aastal eemaldati laudtee kasvukohalt, siis leiti 7 kummeli-võtmeheina 

isendit. 2013. aastal oli olukord võrreldes 2011. aastaga pisut paranenud, leiti 11 taime, valdavalt 

vegetatiivsed (keskealised ja noored), mis kasvavad hajusalt mõlemal pool jalgraja ääres (Kattai 

2013). EELISe andmetel leiti 2015. aastal leiukohast 15 ja 2018. aastal vaid 6 taime, neist 4 

generatiivsed ja 2 vegetatiivsed. 2021. aastal, Pääsküla raba hüdroloogilise režiimi taastamiskava 

koostamise käigus teostatud seirega registreeriti leiukohas vaid üks taim. 2022. aastal, käesoleva 

kaitsekorralduskava uuendamise käigus registreeriti leiukohas 7 taime, kellest vaid üks on 

rahuldavas seisus ja generatiivne. 

2.1.1.2. Kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida) – II kaitsekategooria 

 

Kõdu-koralljuur on üks Eesti kolmest käpaliseliigist, kellel puuduvad rohelised lehed ja kes kogu 

elutsükli jooksul sõltub seensümbiondist ehk on seentoiduline. Liik asustab Eestis märgi metsi, 

soid ja veekogude kaldaid. Ohustatud liigina kuulub koralljuur kaitsealuste liikide II 

kategooriasse. Kõdu-koralljuurel puuduvad juured, selle asemel on maa all koraljas risoom. 

Taim vajab seemnete idanemisel seente abi, et korvata toitekoe puudumist. Roheliste lehtede 

tekkimisega kaob koralljuurel ja seenel omavaheline side. Koralljuured kasvavad tavaliselt 

puude lähedal. Teadaolevalt leidub Eestis kõdu-koralljuurt 115 kohas. 

 

Pääsküla raba kaitsealal on registreeritud kokku kolm kõdu-koralljuure leiukohta. Üks neist on 

registreeritud ka keskkonnaregistris (KLO9340440). Selles kasvukohas loendati 

keskkonnaregistri andmetel 2018. aastal kokku 4 taime, neist 3 generatiivsed ja 1 vegetatiivne. 
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Lisaks sellele, on varasemates uuringutes toodud välja kasvukoht, mis paikneb metsastee 

ääres, sadevete kanali truubi lähedal, aga kahjuks ei ole täpsustatud selle asukohta. See 

kasvukoht avastati 2017. aastal ja siis leiti sealt 4 taimede kogumit. Käesoleva 

kaitsekorralduskava koostamise käigus registreeriti veel kolmaski leiukoht, mis asub kaitseala 

läbiva pinnastee ääres kaitseala kirdeosas asuva madalsoo lähedal. Selles leiukohas 

registreeriti 2022. aastal viis taime. 

2.1.1.3. Ainulehine soovalk (Malaxis monophyllus) – II kaitsekategooria 

 

Ainulehine soovalk on 12 kuni 35 cm pikkuse varrega orhidee. Lehti on soovalgul enamasti üks, 

harva on varrel ka teine, oluliselt väiksem leht. Õitseb juunis-juulis. Pikas õisikus on kuni 100 

väikest rohekaskollast õit. Huul on suunatud ülespoole. Kasvukohaks on sellel liigil soostunud 

segametsad, kõdusoo- ja madalsoometsad, madal- ja allikasood ning veekogude soostunud 

kaldad. 

 

Pääsküla rabas on seda liiki registreeritud ühes leiukohas 2007. aastal T. Ploompuu poolt. 

Leiukoht asub Pääsküla raba kirdeosas, Jaaniallika oja ülemjooksul asuvast liigivaesest 

madalsoost idasse jääva mustika-kõdusoometsa lõunaosas säilinud madalsoolaigul. 

2.1.1.4. Kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) – II kaitsekategooria 

 

Kaunis kuldking kuulub sugukonda käpalised, perekonda kuldking. Kaunis kuldking on 

mitmeaastane ühekojaline rohttaim. Tema kõrgus on (20) 25-40 (50) cm. Ühe risoomi eluiga on 

20-25 a. Ta esineb hajusalt, kuid kõikjal vähesearvuliselt. Taim kasvab varjukates laane- ja 

salumetsades, vähem soo- ja lodumetsades, puisniitudel ja põõsastikes ja on lubjalembene. 

Kaunis kuldking eelistab huumusrikast parasniisket mulda ja poolvarju. Taime juurtel on 

mükoriisa, vastastikku kasulik kooselu seentega. Teda ohustab nii korjamine lõikelilleks kui ka 

väljakaevamine koduaeda toomiseks. Looduslikest vaenlastest on ohtlikumad metssead, kes 

kuldkinga risoome välja tuhnivad (http://bio.edu.ee/taimed). 

 

Kaunist kuldkinga leidub üle Eesti ja kuigi on teada ka mõned üsna arvukad tuhande ning 

enama õieni ulatuvad leiukohad, tuleb ta meil kindlasti lugeda haruldaste, kaitset ja tähelepanu 

vajavate liikide hulka. Juba 1936. aastast võttis esimene Eesti looduskaitseseadus kaitse alla 

kaheksa orhideeliiki, neist kuldkingale kehtestati müügikeeld. 1983. aastast kuuluvad riikliku 

looduskaitse alla kõik Eestis kasvavad orhideeliigid ja praegu kuulub kaunis kuldking 

kaitsealuste liikide II kategooriasse. Eesti ohustatud liikide punasest nimestikust leiame 

kuldkinga kategooriast „ohulähedane”. Ta on kantud ka Euroopa Liidu loodusdirektiivi II lisasse, 

kus on kirjas ohustatud taime- ja loomaliigid (bioneer.ee). 

 

Pääsküla rabas on kaunist kuldkinga registreeritud kokku kahes leiukohas. Ühes leiukohas 

registreeriti liiki 2018. aastal. See kasvukoht asub tee servas Jaaniallika oja truubi lähedal. Seal 

kasvab kokku umbes 50 taime (Jürivete, 2018). Teine leiukoht registreeriti käesoleva 

kaitsekorralduskava välitööde käigus 2022. aastal ja selles leiukohas kasvas 5 taime. Võimalik, 

et see liik on Pääsküla rabas ka laiemalt levinud, aga tema kasvukohti pole veel kõiki leitud. 

http://bio.edu.ee/taimed
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2.1.1.5. Käpalised (Orchidaceae) – III kaitsekategooria liigid 

 

Pääsküla raba kaitsealal on registreeritud 12 III kaitsekategooria käpalise liiki (hall käpp, 

kahelehine käokeel, suur-käopõll, harilik käoraamat, vööthuul-sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp, 

kahkjaspunane sõrmkäpp, tumepunane neiuvaip, soo-neiuvaip, laialehine neiuvaip, pruunikas 

pesajuur, roomav öövilge). 

 

Keskkonnaregistris registreeritud jt teadaolevad leiukohad on järgmised:  

 

- Hall käpp (Orchis militaris). Keskkonnaregistri andmetel jääb Pääsküla raba kaitseala 

piiresse üks leiukoht, kus viimase kinnitatud vaatluse alusel aastast 2018 kasvas 23 

taime. Kasvukoht asub ala kõige lõunapoolsemas nurgas, tee ääres. Lisaks sellele 

kirjeldatakse kahte leiukohta 2021.a. valminud Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise 

režiimi taastamiskavas, mille koostamise käigus tehti samuti kaitsealuste taimede ja 

taimekoosluste inventuuri. Selle kava järgi on 2021.a. halli käpa taimi leitud kahes kohas 

tee ääres. Tõdetakse, et kuigi veetaseme tõstmine võib mõjuda hallile käpale negatiiv-

selt, siis kuna taimed asuvad teepeenral ja tee ning selle servakraavide kuivendav mõju 

säilivad, siis negatiivne mõju neile kasvukohtadele ei laiene. Käesoleva kaitsekorraldus-

kava koostamise raames 2022.a. suvel tehtud välitööde käigus registreeriti aga liiki 

oluliselt laiemal alal kui kirjas keskkonnaregistris ja paljude leiukohtadena. Kokku 

registreeriti 2022.a. suvel 22 leiukohta kokku umbes 330 taimega. 

- Kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) ja rohekas käokeel (Platanthera chloranta). 

Keskkonnaregistri andmetel jääb Pääsküla raba kaitseala piiresse üks kahelehise 

käokeele leiukoht, kus viimase kinnitatud vaatluse alusel aastast 2018 kasvas 3 taime. 

Kasvukoht asub kõige lõunapoolsemas nurgas, tee ääres. Kaitseala piiri äärde, aga 

vahetult sellest välja (Saku valda) jääb veel ka teine keskkonnaregistrisse kantud selle 

liigi leiukoht, täpsemalt Jaaniallika oja truubi piirkonda. Selles leiukohas kasvas viimase 

kinnitatud vaatluse alusel aastast 2018 kokku 48 taime. Andmebaasides roheka 

käokeele leiukohti alal ei leidu. Käesoleva kaitsekorralduskava koostamise raames 

2022.a. suvel tehtud välitööde käigus registreeriti aga mõlemat kõnealust käpalise liiki 

oluliselt laiemal alal kui kirjas keskkonnaregistris ja paljude leiukohtadena. Kokku 

registreeriti 2022.a. suvel 20 leiukohta kokku umbes 165 taimega. Pääsküla raba 

kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskavas tõdetakse, et kahelehisele käokeelele 

mõjub veetaseme tõstmine rabas neutraalselt ja kuna roheka käokeele elupaiga-

tingimuste nõudlus on sama, siis ilmselt on mõju neutraalne ka sellele liigile. 

- Suur käopõll (Listera ovata). Keskkonnaregistri andmetel jääb Pääsküla raba kaitseala 

piiresse kaks selle liigi leiukohta, kus viimase kinnitatud vaatluse alusel aastast 2018 

kasvas kokku 61 taime. Kasvukohad asuvad kaitseala kõige lõunapoolsemas nurgas, 

tee ääres. Lisaks sellele mainib U. Jürivete 2018.a. koostatud Pääsküla raba taimestiku 

ülevaates, et suurt käopõlle leidub kohati teeservades arvukalt. Pääsküla raba kaitseala 

hüdroloogilise režiimi taastamiskavas, mille koostamise käigus tehti samuti kaitsealuste 

taimede ja taimekoosluste inventuuri ja hinnati veerežiimi muutmise mõju kaitsealustele 

taimedele, tõdetakse, et veetaseme tõstmise mõju suurele käopõllele on neutraalse 
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iseloomuga. Käesoleva kaitsekorralduskava koostamise raames 2022.a. suvel tehtud 

välitööde käigus registreeriti liiki oluliselt laiemal alal kui kirjas keskkonnaregistris ja 

paljude leiukohtadena. Kokku registreeriti 2022.a. suvel 21 leiukohta kokku umbes 1510 

taimega. 

- Harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea). Keskkonnaregistris ei ole küll selle liigi 

leiukohti Pääsküla raba piires registreeritud, aga liigi esinemist Pääsküla rabas on 

maininud U. Jürivete 2018.a. tehtud uuringus. Tema sõnutsi kasvab seda taime üksikult 

kuivemates paikades teeservadel. Kuna tegu on pigem kuivemat kasvukohta eelistava 

käpalisega, aga ta esineb peamiselt just teeservades, siis on eeldatavalt rabas 

veetaseme tõstmise mõjuga olukord sarnane, nagu kirjeldatud eespool halli käpa juures. 

- Vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii). Keskkonnaregistris ei ole küll selle liigi 

leiukohti Pääsküla raba piires registreeritud, aga kirjas on üks leiukoht kaitseala piiri 

ääres, vahetult sellest väljas Saku valla territooriumil, kus ca 30 m2 suurusel alal on 

2018.a. registreeritud 29 taime. Liiki on mainitud ka 2021.a. valminud Pääsküla raba 

kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskavas, kus veetaseme tõstmise mõju on sellele 

liigile hinnatud neutraalseks. Käesoleva kaitsekorralduskava koostamise raames 2022.a. 

suvel tehtud välitööde käigus registreeriti liiki oluliselt laiemal alal kui kirjas 

keskkonnaregistris ja paljude leiukohtadena. Kokku registreeriti 2022.a. suvel 7 leiukohta 

kokku umbes 80 taimega. 

- Kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata). Keskkonnaregistri andmetel jääb Pääsküla 

raba kaitseala piiresse üks leiukoht, kus viimase kinnitatud vaatluse alusel aastast 2018 

kasvas 2 taime. Kasvukoht asub kõige lõunapoolsemas nurgas, tee ääres. Liiki on 

mainitud ka 2021.a. valminud Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamis-

kavas, kus veetaseme tõstmise mõju on sellele liigile hinnatud positiivseks. Lisaks 

sellele mainib U. Jürivete 2018.a. koostatud Pääsküla raba taimestiku ülevaates, et 

kuradi-sõrmkäpp on tavaline liik raba avatumates osades, kasvab turbapinnasel ja 

enamasti üksikult. Käesoleva kaitsekorralduskava koostamise raames 2022.a. suvel 

tehtud välitööde käigus registreeriti liiki laiemal alal kui kirjas keskkonnaregistris ja 

paljude leiukohtadena. Kokku registreeriti 2022.a. suvel 10 leiukohta umbes 35 taimega. 

- Balti-sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica). Keskkonnaregistri andmetel leiukohad 

puuduvad. Liiki pole mainitud ka üheski varasemas uurimuses. Käesoleva 

kaitsekorralduskava koostamise raames 2022.a. suvel tehtud välitööde käigus 

registreeriti aga kõnealust käpalise liiki ühes leiukohas kokku umbes 35 taimega. Ilmselt 

mõjub veerežiimi tõstmine kaitsealal liigile neutraalselt.  

- Kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata). Keskkonnaregistris ei ole küll selle 

liigi leiukohti Pääsküla raba piires registreeritud, aga liigi esinemist Pääsküla rabas on 

maininud U. Jürivete 2018.a. tehtud uuringus. Tema sõnutsi on see liik rabas mitte sage 

ja esineb niiskemates kohtades teeservades. Kuna tegu on pigem niiskemat kasvukohta 

eelistava käpalisega, aga ta esineb peamiselt just teeservades, siis on eeldatavalt rabas 

veetaseme tõstmise mõjuga olukord sarnane, nagu kirjeldatud eespool teiste 

sõrmkäppade juures. 
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- Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens). Keskkonnaregistris ei ole küll selle liigi 

leiukohti Pääsküla raba piires registreeritud, aga liigi esinemist Pääsküla rabas on 

maininud U. Jürivete 2018.a. tehtud uuringus. Tema sõnutsi on see taim tavaline 

kaitseala kuivemates piirkondades. Samas sõltub selle liigi tuvastamine inventuuriajast. 

Kuna tegu on pigem kuivemat kasvukohta eelistava käpalisega, siis on eeldatavalt rabas 

veetaseme tõstmise mõjuga olukord sarnane, nagu kirjeldatud eespool halli käpa juures. 

Käesoleva kaitsekorralduskava koostamise raames 2022.a. suvel tehtud välitööde 

käigus registreeriti liiki ühes leiukohas kokku 3 taimega. 

- Soo-neiuvaip (Epipactis palustris). Keskkonnaregistris ei ole küll selle liigi leiukohti 

Pääsküla raba piires registreeritud, aga liigi esinemist Pääsküla rabas on maininud U. 

Jürivete 2018.a. tehtud uuringus. Tema sõnutsi kasvab see liik pea kõikjal niiskemates 

kohtades teeservadel ja on ilmselt kaitseala kõige arvukam orhidee. Liiki on mainitud ka 

2021.a. valminud Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskavas, kus 

veetaseme tõstmise mõju on sellele liigile hinnatud neutraalseks. 

- Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine). Keskkonnaregistri andmetel jääb Pääsküla 

raba kaitseala piiresse kaks leiukohta, kus viimase kinnitatud vaatluse alusel aastast 

2018 kasvas kokku 15 taime. Üks kasvukoht asub kaitseala lõunapoolses osas, tee 

ääres ja teine kaitseala idaosas Juhani allikate lähedal. Liigi esinemist Pääsküla rabas 

mainib ka U. Jürivete ja tema sõnul on liigi olemasolu Pääsküla rabas avastatud alles 

2018.a. ja leitud vaid üksikuid taimi. Liiki on mainitud ka 2021.a. valminud Pääsküla raba 

kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskavas, kus veetaseme tõstmise mõju on sellele 

liigile hinnatud neutraalseks. Käesoleva kaitsekorralduskava koostamise raames 2022.a. 

suvel tehtud välitööde käigus registreeriti liiki 3 leiukohas kokku umbes 14 taimega. 

- Pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis). Keskkonnaregistris ei ole küll selle liigi 

leiukohti Pääsküla raba piires registreeritud, aga liigi esinemist mainitakse 2021.a. 

valminud Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskavas, kus veetaseme 

tõstmise mõju on sellele liigile hinnatud neutraalseks. Kahjuks ei ole teada, kus selle liigi 

kasvukohad rabas asuvad. 

- Roomav öövilge (Goodyera repens). Keskkonnaregistri andmetel jääb Pääsküla raba 

kaitseala piiresse üks leiukoht, kus viimase kinnitatud vaatluse alusel aastast 2018 

kasvas 5 taime. Kasvukoht asub kaitseala idapiiril, kunagise rannaastangu esisel alal. 

Selle liigi esinemist Pääsküla rabas ei ole mainitud üheski varasemas uuringus. Kuna 

see liik on pigem kuivemat kasvukohta vajav, siis tuleks veetaseme tõstmise mõju 

hindamisel lähtuda selle liigi puhul samast hinnangust, mis on eespool tehtud 

tumepunase neiuvaiba ja halli käpa juures. 

Kasvukohatingimuste eelistuselt jagunevad Pääsküla rabas esinevad käpalised järgmiselt: 

• Pigem kuiva kasvukohatüübi taimed: hall käpp, harilik käoraamat, tumepunane neiuvaip 

ja roomav öövilge. 
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• Parasniiske kasvukohatüübi taimed: kaunis kuldking, kõdu-koralljuur, kahelehine 

käokeel, suur käopõll, vööthuul-sõrmkäpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, laialehine neiuvaip 

ja pruunikas pesajuur. 

• Pigem niiske ja märja kasvukohatüübi taimed: ainulehine soovalk, kuradi-sõrmkäpp, 

soo-neiuvaip. 

2.1.2. Selgroogsed loomad 

Alal on registreeritud kokku vähemalt 164 liiki selgroogseid loomi, sh 15 liiki imetajaid, 141 liiki 

linde, 4 liiki roomajaid ja 4 liiki kahepaikseid. 

 

Imetajad. Pääsküla raba kaitsealal on looduskaitsealuseid imetajaliike registreeritud kokku 4. 

Kõik need on II kaitsekategooriasse kuuluvad nahkhiirlased – põhja-nahkhiir, veelendlane, 

tiigilendlane ja pargi-nahkhiir, keda on registreeritud kaitsealal ühes leiukohas, mis on nende 

liikide suvine toitumisala. Teised Pääsküla rabas registreeritud imetajaliigid on järgmised: põder, 

metskits, mäger, rebane, halljänes, valgejänes, kobras, orav, metsnugis, mutt, mügri, vesimutt. 

 

Linnud. Pääsküla raba kaitsealal on looduskaitsealuseid linnuliike registreeritud 19. Neist I 

kaitsekategooriasse kuulub väikepistrik (pesitsus ei ole teada), II kaitsekategooriasse kuuluvad 

kanakull (pesitsusala jääb kaitsealast edelasse), valgeselg-kirjurähn (pesitsus ei ole teada), 

jäälind (kohatud väljaspool pesitsusaega) ja sarvikpütt (pesitsus ei ole teada) ning III 

kaitsekategooriasse laanepüü (pesitsus ei ole teada), teder (pesitsus ei ole teada, 2021 kohatud 

ühte mängivat isendit), roo-loorkull (pesitsus ei ole teada), raudkull (pesitsus ei ole teada, 

kohatud käesoleva kaitsekorralduskava koostamisel välitööde käigus), hiireviu (pesitsus ei ole 

teada, kohatud käesoleva kaitsekorralduskava koostamisel välitööde käigus), rooruik 

(talvitumas, aga ka võimalik pesitsus), täpikhuik (üks pesitsusterritoorium Jaaniallika oja ääres), 

sookurg (üks pesitsusterritoorium kaitsealast edelas), öösorr (üks pesitsusterritoorium kaitseala 

lõunaosas ja üks kaitseala piiri ääres), musträhn (vähemalt üks pesitsusterritoorium kaitsealal), 

nõmmelõoke (üks pesitsusterritoorium kaitsealal), väike-kärbsenäpp (viis pesitsusterritooriumi 

kaitseala idaosas), punaselg-õgija (vähemalt üks pesitsus kaitseala lõunaosas) ja hallõgija 

(kohatud sügisel, ala lõunaosas). Kuna enamusel kaitsealustest linnuliikidest ei ole kas pesitsus 

alal teada või on see teadaolevalt väga juhuslik, siis käesolevas kaitsekorralduskavas eraldi 

kaitse-eesmärke lindudele ei seata. Lindude pesitsuseks sobivate elupaikade 

säilimist/kujunemist toetavad käesoleva kaitsekorralduskava teised kaitse-eesmärgid, mis on 

seatud kas koosluste taastamiseks või nende säilitamiseks kaitsealal. Oluline on märkida, et 

kaitsealal eristuvad peamiselt kolme elupaigatüüpi vajavad kaitsealused linnuliigid: soode-, 

rabade ja märgalade liigid (väikepistrik, sarvikpütt, teder, roo-loorkull, rooruik, täpikhuik, 

sookurg); avamaastiku ja kuivade elupaikade liigid (nõmmelõoke, öösorr, punaselg-õgija ja 

hallõgija); õõnsuste ja surnud puiduga, osaliselt üleujutatavate märgade sega- ja lehtmetsade 

liigid (kanakull, valgeselg-kirjurähn, laanepüü, musträhn, väike-kärbsenäpp). Seega, kui 

Pääsküla raba kaitsealal säilivad või taastuvad madalsood ja rabad ning ajuti üleujutatavad 

rabametsad ja kaitseala lõunaosas ka kuivad poolavatud liivased luitealad, siis peaks kõigi 

loetletud kaitsealuste linnuliikide pesitsustingimused paranema. 

 



 26  

Roomajad. Pääsküla raba kaitsealal on registreeritud neli liiki kaitsealuseid roomajaid: II 

kaitsekategooria: kivisisalik; III kaitsekategooria: arusisalik, rästik ja nastik. Eraldi kaitse-

eesmärgid tuleb seada kivisisaliku elupaikadele. 

 

Kahepaiksed. Pääsküla raba kaitsealal on registreeritud neli liiki kaitsealuseid kahepaikseid: 

rohukonn, rabakonn, harilik kärnkonn ja tähnikvesilik, kes on kõik III kaitsekategooria liigid. 

Kuna praegu ei ole kaitseala veekogud kahepaiksetele kudemiseks eriti sobivad, siis tuleb 

käesoleva kaitsekorralduskavaga näha neile ette eraldi kaitse-eesmärgid, et sobivaid 

kudemistingimusi kujundada.  

2.1.2.1. Kivisisalik (Lacerta agilis) – II kaitsekategooria 

 

Kivisisalik on üks Eestis esinevast viiest roomajaliigist, kes asub siin oma levila põhjapiiril, 

pesitsedes peamiselt luitealadel ja liivikutel. Eestis haruldase ja vähe-uuritud kivisisaliku 

elupaigavalik on seotud liivase pinnasega, kuna emasloomad vajavad munemiseks 

taimestumata, päikesele avatud liivaalasid. Nimelt on kivisisaliku näol tegu ühega kahest Eesti 

munejast roomajast. Kivisisaliku munad sõltuvad otseselt päikese soojusest, mis neid haub 

(envir.ee). 

 

Kivisisalik on suhteliselt suure peaga ja töntsi kehaehitusega sisalik, kelle kehapikkus on 16-18 

(22) cm. Isased loomad on värvuselt rohekad, emased pruunikad. Piki selga kulgeb üks või 

kaks rida korrapäratu kujuga tumepruune või musti laike. Tihti võib seljamuster ka puududa ning 

sel juhul on loom ühetooniliselt roheline või pruun. Isasloomad aga paistavad silma oma kireva 

värvusega. Kivisisalikud toituvad väikestest selgrootutest. Sisalikud on aktiivsed vaid päevasel 

ajal (https://bio.edu.ee/loomad/Roomajad). 

 

Kivisisalikud talvituvad suvistes urgudes, talveks topitakse uru avad lehtedega kinni. Talvitumine 

võib alata juba septembris. Et kivisisalik hukkub temperatuuril alla -4,9 °C, siis peavad urud 

olema küllalt sügavad. Mida paksem lumi maad katab, seda väiksem on külmumisoht. Kevadel 

virguvad sisalikud aprillis-mais, varsti peale ärkamist jaotuvad nad paaridesse ning asuvad koos 

toitu jahtima. Sigimisperioodi ajal elab paar ühes urus ning neid võib näha koos päikese käes 

lesimas. Mai algusest juuni lõpuni muneb emasloom taimestikuvabale ja liivasele alale 6-16 

muna ning kaevab need madalasse auku. Munade arengu kiirus sõltub oluliselt suvisest 

ilmastikust – kuivadel ja kuumadel suvedel on areng tunduvalt kiirem kui jahedatel ja vihmastel 

ning seetõttu võib see kõikuda 40-90 päevani. Tavaliselt kooruvad pojad siiski juulis või 

augustis. Noored kivisisalikud hajuvad peagi ja hõivavad kõigepealt emalooma territooriumile 

kõige lähemal asuvad vabad elupaigad. Kivisisalikud saavad suguküpseks 1,5-2 aasta vanuselt 

ning nende keskmine eluiga ulatub 5 aastani (https://bio.edu.ee/loomad/Roomajad). 

 

Pääsküla raba kaitsealal on keskkonnaregistri andmetel registreeritud kivisisalikku kahes 

leiukohas (KLO9122443 ja KLO9129038). Mõlemad leiukohad asuvad kaitseala lõunaosas ja 

jäävad kaitseala piiresse osaliselt. Suurem leiukoht (KLO9122443) on kokku ca 44 ha suurune 

ja see jääb tervikuna Tallinna linna territooriumile. Sellest leiukohast jääb kaitseala piiresse ca 

38 ha. Selles leiukohas on tehtud viimane kinnitatud kivisisaliku vaatlus 2014. aastal, mil 

https://bio.edu.ee/loomad/Roomajad
https://bio.edu.ee/loomad/Roomajad
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registreeriti ühe looma esinemine. Väiksem leiukoht (KLO9129038) on kokku ca 7 ha suurune ja 

sellest jääb Tallinna linna piiresse ja ühtlasi ka kaitsealale ca 3,6 ha suurune osa. Viimane 

kinnitatud kivisisaliku vaatlus on selles leiukohas tehtud 21. augustil 2022. aastal, mil 

registreeriti ühe looma esinemine. Võimalik, et see liik on Pääsküla raba lõunaosas ka laiemalt 

levinud, aga kuna teda ja tema tegevusjälgi on väga raske tuvastada, siis pole veel kõiki 

leiukohti leitud. 

2.1.2.2. Nahkhiirlased (Vespertilionidae) – II kaitsekategooria 

 

Nahkhiirlased on suurim käsitiivaliste sugukond. Nad on käsitiivalistest kõige laiema levikuga: 

neid leidub kõigil mandritel peale Antarktika. Ladinakeelne nimetus vespertilio, tuleb sõnast 

vesper, mis tähendab õhtut. Nahkhiirlased on suuruselt teine imetajate sugukond, liike on kokku 

407. Neist 14 elab ka Eestis ja neist 12 on looduskaitse all ning kaks kõige hiljem registreeritud 

liiki kaitse alla võtmisel. 

 

Nahkhiirlaste eluviisis on mitu olulist erinevat elupaika: talvituspaikadeks sobivad suured maa-

alused koopad ja käigud, mõnedele liikidele ka keldrid ja puitmajade voodritagused tühimikud.  

Poegimiskolooniateks sobivad majade puitvoodrite tagused tühimikud, pööningud, kuurid, 

puuõõnsused jne. Suvised varjepaigad on looduslikult olnud puuõõnsused, aga nende 

puudumisel on nahkhiired hakanud päevases varjes olema ka pööningutel, kuurides, 

puuriitades, majade puitvoodri tagustes tühimikes jne. Suvised toitumisalad võivad olla väga 

mitmekesised, kõik sellised, kus leidub toitu, öösel lendavaid putukaid, aga kõige 

väärtuslikumad on sellised maastikud, kus niidud liigenduvad metsatukkadega ja leidub 

võsastunud kallastega veekogusid ning vanu hooneid. 

 

Pääsküla raba kaitseala piiresse jääb üks ca 1 hektari suurune keskkonnaregistrisse kantud 

nahkhiirlaste leiukoht (KLO9115765), kus on 2010. aastal registreeritud nelja liiki nahkhiirlaste 

esinemine: põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), veelendlane (Myotis dubentonii), tiigilendlane 

(Myotis dasycneme) ja pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii). Leiukoht asub kaitseala põhjaosas, 

endise siirdesoo asemele kujunenud mustika-kõdusoometsa lõunaosas, pinnastee ääres. 

Leiukohas asub ka koprapaisutus ja selle tulemusena mitu veekogu, mis on nahkhiirte 

toitumisalaks sobivad. Kuna kõik Eestis elutsevad nahkhiired on putuktoidulised, siis on sellised 

veekogudega liigendatud liigniisked alad nahkhiirtele väga sobivad toitumisalad. 

2.1.2.3. Kahepaiksed (Amphibia)  – III kaitsekategooria 

 

Pääsküla rabas on erinevate uuringute raames registreeritud nelja liiki kahepaikseid. Kõige 

sagedasemad on rohukonna (Rana temporaria) leiud, järgneb rabakonn (Rana arvalis). 

Tähnikvesilikku (Triturus vulgaris) ja harilikku kärnkonna (Bufo bufo) on teada vaid väga üksikud 

leiud. Üldiselt on rabas palju veekogusid, aga enamus neist ei ole kahepaiksetele sigimiseks 

praegu sobilikud – on liiga varjulised, kiirevoolulised või liiga mudastunud. 2015. aastal läbi 

viidud kahepaiksete uuringuga registreeriti kahepaikseid kokku 12 leiukohas, neist viies ka kudu 

ja kuues häälitsevaid isasloomi. 
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2.1.3. Selgrootud loomad 

Liblikad. Eestis on kokku registreeritud 2388 libikaliiki (Jürivete, Õunap 2008). Pääsküla rabas 

on kokku registreeritud 982 liiki liblikaid, neist 498 liiki suurliblikaid (Macrolepidoptera) ja 484 liiki 

pisiliblikaid (Microlepidoptera). Pääsküla rabas registreeritud liblikaliikidest suurema osa 

moodustavad hämarikuliblikalised (Heterocera) ja väiksema päevaliblikalised (Rhopalocera) 

(Jürivete 2018). Eestis püsivalt elavate päevaliblikate hulka loetakse 98 liiki, kellest 8 kuuluvad 

looduskaitse alla. Kaitsealustest liikidest üks kuulub II kategooriasse ning ülejäänud III 

kategooriasse. Pääsküla raba kaitsealal on kokku registreeritud vähemalt 57 liiki päevaliblikaid. 

Neist omakorda vähemalt 1 liik, sõõrsilmik (Lopinga achine) kuulub III kaitsekategooriasse ja 

Loodusdirektiivi IV lisa liikide sekka. 

 

Kimalased. Eestis on teada 27 kimalaseliiki, kes moodustavad meil püsipopulatsioone. Neist 20 

kuuluvad nn päriskimalaste ning 7 kägukimalaste hulka. Eestis leitud päriskimalastest 17 liiki 

kuuluvad looduskaitse alla III kaitsekategooriasse (https://www.riigiteataja.ee/akt/13360720). 

Kimalastest on Pääsküla raba kaitsealal kokku registreeritud vähemalt 18 liiki, kellest 11 on III 

kategooria kaitsealused liigid.  

 

Kiilid. Pääsküla rabas on registreeritud 17 liiki kiililisi, neist taolistiivalisi 4 liiki ja eristiivalisi 13 

liiki (Jürivete 2016). Ühtegi neist liikidest ei saa lugeda iseäranis arvukaks. Mõnevõrra 

sagedasemad liigid Pääsküla rabas on sügis-tondihobu (Aeshna mixta) ja must-loigukiil 

(Sympetrum danae). Pääsküla rabas avastati 2016. aastal ka üks III kaitsekategooria 

kaitsealune kiililiik suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis). 

 

Kuklased. Pääsküla rabas on kaardistatud vähemalt 10 sipelglaste sugukonda kuklaste 

(Formica sp) perekonda kuuluvate suurte sipelgate pesa. Suure tõenäosusega on see vaid 

väike osa kaitsealal leiduvatest pesadest. Kokku on Eestis registreeritud 18 liiki kuklasi, kellest 7 

liiki kuuluvad III kaitsekategooria kaitsealuste liikide hulka. Pääsküla rabas elutsevate kuklaste 

liigiline kuuluvus ei ole kahjuks teada. 

2.1.3.1. Kimalased (Bombidae) – III kaitsekategooria 

 

Pääsküla rabas on registreeritud 12 liiki III kategooria kaitsealuseid päriskimalasi. Need liigid on 

järgmised: sorokimalane (Bombus soroeensis), karukimalane (Bombus terrestris), maakimalane 

(Bombus lucorum), niidukimalane (Bombus pratorum), nõmmekimalane (Bombus jonellus), 

talukimalane (Bombus hypnorum), kivikimalane (Bombus lapidarius), aedkimalane (Bombus 

hortorum), põldkimalane (Bombus pascuorum), Schrenki kimalane (Bombus schrencki) ja 

urukimalane (Bombus subterraneus). 

2.1.3.2. Kiilid (Odonata) – III kaitsekategooria liigid 

 

Kiilide hulgas on Eestis kaitsealuseid liike 5: rohe-tondihobu (Aeshna viridis), valgelaup-rabakiil 

(Leucorrhinia albifrons), suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), hännak-rabakiil (Leucorrhinia 

caudalis) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia). Kõik need on III kaitsekategooria liigid. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360720
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Pääsküla raba kaitsealal on neist praeguseks registreeritud vaid üks - suur rabakiil. Sobivad 

sigimisveekogud võiks Pääsküla rabas olla veel ka vähemalt valgelaup-rabakiilile. Raba 

ökosüsteemi taastumisel ja Jaaniallika oja lammi laienemisel ning soostumisel ei ole võimatu, et 

ala (taas)asustavad ka teised Eestis esinevad ja eespool loetletud kaitsealused kiililiigid, kelle 

arvukuse vähenemise üheks põhjuseks on olnud just laiaulatuslik kuivendustegevus. 

2.1.3.3. Kuklased (Formica) – III kaitsekategooria liigid 

 

Pääsküla rabas on kaardistatud vähemalt 10 sipelglaste sugukonda, kuklaste (Formica sp) 

perekonda kuuluvate suurte sipelgate pesa. Kuigi neid kuklaseid ei ole liigini määratud, 

kuuluvad and suure tõenäosusega kaitsealuste liikide hulka ja seepärast on vajalik siinkohal ka 

neile kaitse-eesmärkide seadmine.  

2.2. Kooslused 

Pääsküla raba kaitsealal viidi 2021. aastal „Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise režiimi 

taastamiskava“ koostamise käigus T. Seppa poolt läbi kaitseala territooriumil paiknevate 

koosluste, sh Natura soo- ja metsaelupaikade inventuur (vt joonis 15). 

 

Joonis 15. Kaitseala elupaigatüübid (v.a. veekogud) vastavalt 2021. aastal koostatud „Pääsküla 

raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskavale“ (ELF Ring OÜ, 2021). 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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Kaitsealale jäävad järgnevad kasvukohatüübid: kuivendatud kooslus – mustika-kõdusoo mets 

(kuivenduseelse algse kasvukohatüübina määratletud madalsoo-, siirdesoo- või rabametsana 

või rabana), kuivendatud madalsoomets (kuivenduse eelselt madalsoo või madalsoomets), 

kuivendatud liigivaene madalsoo (kuivenduse eelselt madalsoo), allikasoometsa alltüüp, jõgi/oja 

ja vooluveekogu. Neist kaks viimast vastavad ka Natura 2000 elupaigatüübi kriteeriumitele – 

allikad ja allikasood (7160) ja jõed ja ojad (3260). Mõlema seisundi väärtust hinnati keskmiseks 

ja vajadust tugihoolde rakendamiseks neil ei leitud. Muud alad ei vasta T. Seppa hinnangul 

hetkel mitte ühelegi Natura 2000 elupaigatüübile (ELF Ring OÜ 2021). 

Kuigi käesoleva kaitsekorralduskavaga hõlmatud alal ei ole ametlikesse registritesse kantud 

teadaolevalt ühtegi loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpi, on 2021. aastal Pääsküla 

raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskava koostamise käigus kaardistatud kaitsealal 

loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide tunnustega allikate ja allikasoode (7160) ning jõgede ja 

ojade (3260) esinemine ja mitmetel tõenäoliselt endistel loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi 

tunnustega looduskooslustel on kaitsealal olemas taastamisväärtus. 

2.2.1. Allikad ja allikasood 

Kõige parema taastamisväärtusega kooslusteks on loodusdirektiivi elupaigatüübiks “allikad ja 

allikasood” (7160) määratletavad allikad koos neid ümbritseva soise kooslusega. See 

elupaigatüüp hõlmab eelkõige allikasoid, kuid ka ümbritseva soota allikaid. Allikad ja allikasood 

paiknevad seal, kus põhjavesi voolab või immitseb maapinnale (Paal 2004). Antud 

elupaigatüüpi esindavad Pääsküla raba kaitsealal ennekõike Aiataguse (9 allikat) ja Kasetuka (5 

allikat) allikad, aga lisaks neile jääb kaitsealale veel 13 allikat (vt joonis 16).  

 

Joonis 16. Pääsküla raba kaitsealal (välispiir toodud punase pidevjoonega) asuvad ja kaitset 

vajavad allikad (helesinised punktid). 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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Kokku hõlmavad allikad ja nende lähima ümbruse väärtuslikud kooslused ca 0,5 ha suuruse ala, 

millest umbes poole moodustavad Aiataguse (ehk Pärtletõnu) ja Kasetuka (ehk Juhani) allikad. 

Kuna Aiataguse ja Kasetuka allikad on kantud ka Ürglooduse raamatu objektidena 

Keskkonnaregistrisse, siis on allpool eraldi peatükis toodud need allikate grupid välja eraldi. 

2.2.2. Madalsood 

Pääsküla raba kaitseala keskel voolab Jaaniallika oja, mis on kunagi loogelnud suhteliselt laial 

ja heas seisundis madalsoolaikudega lammil (vt joonis 3 eespool). Praeguseks on oja muudetud 

sirgete voolulõikudega kraaviks (ka veekogu ametlik nimi Tallinna piires on Jaaniallika kraav) ja 

oja ümbruse lammiala on kitsenenud ning elurikkuse poolest vaesunud. Siiski on säilinud veel 

tajutavaid madalsoolaike, mis on praegu küll pigem halvas seisundis, aga võivad õigete 

taastamisvõtete korral kujuneda taas heas seisundis madalsoodeks. Sellised laigud asuvad oja 

ülemjooksul ja keskjooksul kokku ca 6,5 ha suuruse kogupindalaga (vt joonis 15 eespool). 

Lisaks neile ümbritseb Jaaniallika oja kuivendatud madalsoomets, mis kuivenduskraavide 

sulgemisel ja ka oja enda kohatisel paisutamisel võib ajapikku taastuda samuti heas seisundis 

olevaks madalsooks. Sellist metsa on ümber oja praegu ca 17,5 ha. Seega on 

taastamisväärtusega madalsoid Pääsküla rabas kokku ca 24 ha. Madalsoode ja ka raba 

taastamistegevusega on Pääsküla raba kaitsealal looduslikult alustanud juba kobras, kelle 

paisutused on ka Jaaniallika oja ümbrust oluliselt soisemaks muutnud. 

2.2.3. Siirdesood ja siirdesoometsad 

Pääsküla raba kaitseala põhjaosas on jäänukeid kunagise raba servas asunud siirdesoo-

vööndist. Praeguseks on neile aladele kuivenduse mõjul kujunenud mustika-kõdusoometsa 

kooslused. Siiski on säilinud veel tajutavaid soolaike ja endiste turbavõtuaukude piirkonnas ka 

väiksemaid veekogusid. Kokku on sellise potentsiaalse taastamisväärtusega ala pindala umbes 

30 ha (vt põhjapoolsed mustika-kõdusoometsa alad joonisel 15 eespool). 

2.2.4. Rabad ja rabametsad 

Pääsküla raba kaitseala põhiosa (peamiselt kesk- ja lõunaosa) moodustavad endised 

rabakooslused. Praeguseks on neile aladele kuivenduse mõjul kujunenud mustika-

kõdusoometsad, aga raba ja rabamets on endiselt taastatavad. Kokku on sellise potentsiaalse 

taastamisväärtusega ala pindala umbes 110 ha, aga sellest kõige kiirema taastumis-

potentsiaaliga ala on umbes 30 ha, mis jääb kaitseala lõunaossa, Jaaniallika ojast lõunasse.  

2.2.5. Metsad 

Kasvukohatüübilt kuuluvad Pääsküla raba metsad valdavalt kõdusoometsade hulka, servas on 

ka nõmmemetsa ja arumetsa. Kunagiste madal- ja siirdesoode kohal paiknevad kõdusoometsad 

on valdavalt segametsad (jänesekapsa-mustika kõdusoometsad). Elamupiirkondade läheduses 

võib näha ka rabaturbal kujunevana jänesekapsa-kõdusoometsa või veelgi viljakamaid 

metsatüüpe, sh arumetsa. Viimast metsatüüpi leidub ka kaitseala idaosas, endise kaldaastangu 

esises vööndis, kus leiduvad ka kõige väärtuslikumad allikad. Metsatüüpidest väärivad eraldi 
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kaitse-eesmärki lisaks eespool kirjeldatud siirdesoo- ja rabametsadele ka pohla-kasvukohatüüpi 

nõmmemetsad kaitseala idaosas. 

2.2.5.1. Nõmmemetsad  

 

Nõmmemetsad esinevad ala põhjaservas Hiiu-Ilmarise piirkonnas ja idaservas Männiku liiviku 

kitsa servana. Nõmmemetsade ala on olnud pikaajalise inimmõjuga – I maailmasõja ajal raiuti 

alad valdavalt lagedaks ja rajati kaevikuid. Hilisemal ajal on toimunud kasvav eutrofeeriv ja 

tallav inimmõju, Männiku pool ka mõningane Männiku tehastest lähtunud lubjarikas 

tolmusaaste. Männiku liiviku kitsal kaitsealasse kuuluval servaalal kasvab keskealine 

männimets ca 15 ha suurusel alal. Just selles piirkonnas elab II kaitsekategooria roomaja – 

kivisisalik, kelle kaitseks on vaja ka seda nõmmemetsa kooslust kaitsta ja hooldada. Peamine 

vajalik hooldusmeede on metsa harvendamine ja avatud liivaste häilude taastamine. Ala kaitse 

on oluline ka liiviku ja raba piiril paiknevate väga väärtuslike allikate puhvertsoonina. 

 

2.3. Ürglooduse objektid 

Keskkonnaregistri andmetel esineb Pääsküla raba kaitseala piirides kaks allikat, Aiataguse ja 

Kasetuka allikad. Need kaitsealused allikad kuuluvad üksikobjektidena ürglooduse raamatusse. 

2.3.1. Aiataguse allikad 

Aiataguse allikad võeti looduskaitse alla 1992. aastal üksikobjektina. 50 m pikkusel frondil 

esineb 9 suuremat allikakohta, kus liiva seest immitseb või voolab vett välja. Allikafrondi laius on 

ligi 30 m. Allikalise nõo sügavus on kuni 1 m. Selle keskel on mõne meetri laiune küngas, mida 

kahelt poolt piiravad allika ojakesed. Allikaalal kasvab lehtpuid ja pajupõõsaid. Selle ümbrus on 

kuiv männimets. Allikatest 100 m ida pool asub ligi 5 m kõrgune liivane astang. 

2.3.2. Kasetuka allikad 

Kasetuka allikad võeti looduskaitse alla 1992. aastal üksikobjektina. Kasetuka allikad paiknevad 

rabaäärse astangu jalamil. Siinne allikaala koosneb 13 allikast. Nende vee erosiooni mõjul on 

tekkinud umbes 1 m sügavune sopiline nõgu pikkusega 100 m ja laiusega 50 m. Allikaalalt tuleb 

oja, mis suubub lähedalt mööduvasse kuivenduskraavi. Kraaviäärselt teelt viib sinna jalgrada. 

Allikaala on looduslik, puhas, maastikuliselt huvitav haljendav "oaas" nõmmemetsas, kus 

kasvab kaski. Seisund väga hea. 
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3. Kaitse-eesmärgid ja kaitsekorralduslikud tegevused 

Pääsküla raba kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku ja selle 

üksikelemente, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning tagada virgestusvõimaluste säilitamine 

ja parandamine. 

Käesoleva kaitsekorralduskavaga on võimalik seada kaitse-eesmärgid vaid neile väärtustele, 

mille kohta on kogutud andmed selleks piisavad ja mis vastavad ala kaitse-eeskirjas toodud 

eesmärkidele. Arvestades seda, et ala on ajalooliselt olnud terviklik raba ökosüsteem, täpsemalt 

soostunud kunagine järv, mille ümbruses leidub endiselt mitmeid toimivaid allikaid, on kõige 

olulisem kaitse-eesmärk selle endise tervikliku ökosüsteemi taastamine sellises ulatuses, mis 

on võimalik olemasoleva taristu säilimisel. Nii määratakse üks peamisi kaitse-eesmärke raba 

looduskooslusele, sh sookoosluste linnustikule ja raba ümbritsevatele allikatele. Liigipõhiselt 

määratakse kaitse-eesmärgid rangema kaitse alla, II kaitsekategooriasse kuuluvatele liikidele, 

nagu kummeli-võtmeheinale (Botrychium multifidum), kõdu-koralljuurele (Corallorhiza trifida), 

ainulehisele soovalgule (Malaxis monophyllus), kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus) ja 

kivisisalikule (Lacerta agilis). Liigirühmadena määratakse kaitse-eesmärgid ka nahkhiirlastele (II 

kaitsekategooria), III kaitsekategooria käpalistele (12 liiki), III-kaitsekategooria kahepaiksetele ja 

kaitsealustele kiililistele. 

 

3.1. Inventuurid ja uuringud 

3.1.1. Liikide inventuurid 

Eelkõige on kaitseala ökosüsteemide tervise ja väärtuslike looduskoosluste jätkusuutlikkuse 

selgitamiseks vaja inventeerida Pääsküla raba kaitseala sõnajalgtaimi, samblaid, seeni ja 

samblikke. Inventuuri teostamisel on vajalik koostada kogu liiginimekiri koos leiuaasta ja 

leidjaga. Kaitsealuste ja Eesti punase nimestiku ohustatud liikide kategooriatesse kuuluvate 

liikide puhul tuleb kaardistada leiukoht ning hinnata populatsioonide suurust ja seisundit ning 

vajadusel planeerida kaitsekorralduslikud tegevused. 

 

Arvestades sellega, et Pääsküla raba kaitseala on Tallinna kaitsealadest üks liigirikkamaid, 

tuleks siin püüda uurida ja seirata võimalikult paljusid liigirühmi. See võib tingida ka vajaduse 

veel mõnede liigirühmade uuringuteks kaitsekorralduskava perioodi jooksul, sh nt 

haudelinnustik, aga ka imetajad ja erinevad putukate rühmad, ennekõike nt liblikad, kimalased, 

kiilid, kuklased, aga ka teised liigirühmad, kes moodustavad üldise faunistilise terviku Pääsküla 

raba kaitsealal. Tegevus kuulub III prioriteeti.  

 

3.1.2. Koosluste seisundi uuringud 

Pääsküla raba kooslused on 2021. aastal küll üldjoontes inventeeritud, aga nende seisundit ei 

ole täpsemalt uuritud (ELF Ring OÜ, 2021). Selleks, et selgitada välja kaitseala väärtuslike 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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looduskoosluste seisundid ja vajadusel nende olukorra parandamisvõimalused, oleks vaja teha 

eraldi uuringud järgmiste koosluste seisundite selgitamiseks: 

- Allikate seisundi uuring (sh nii veekvaliteedi kui ka allikaid ümbritsevate koosluste 

seisundi selgitamiseks), eesmärgiga teha kindlaks allikate vee võimalik reostus ja 

toitelisuse aste ning allikate ümbruses levivate allikasoode laikude ulatus ja seisund ning 

taastamisvõimalused. Uuringu tulemusena tuleb pakkuda lahendus kuidas säilitada ja 

soodustada lisaks allikasoode taastamisele ka vähemalt ühest allikast vee võtmise 

võimalus. Seejuures tuleb tagada regulaarne veekvaliteedi kontroll ja selle tulemused 

avalikustada ka kohapeal. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

- Madalsoode seisundi uuring, eesmärgiga selgitada välja madalsoode ulatus, 

koosluseline seisund, reostusaste ja koosluse taastamisvõimalused. Tegevus kuulub III 

prioriteeti. 

- Siirdesoode seisundi uuring, eesmärgiga selgitada välja siirdesoode ulatus, koosluseline 

seisund ja taastamisvõimalused. Tegevus kuulub III prioriteeti. 

- Liivikute seisundi uuring, eesmärgiga selgitada välja liivikute ulatus, koosluseline 

seisnud ja taastamisvõimalused. Tegevus on lähedalt seotud kivisisaliku 

leiukohtade hooldamise tegevustega ja kuulub seetõttu II prioriteeti. 

 

3.1.3. Muud uuringud kaitsealal 

Enne kaitseala sookoosluste taastamiseks veetaseme tõstmist on vaja teha kaitseala erinevate 

koosluste pinnase ja vee saastatuse uuring Jaaniallika kraaviga piirnevatel aladel, eriti 

madalsookooslustes. Vaja on selgitada välja kaitseala veekogude setete ja taastatavate 

sookoosluste kasvupinnase biokeemiline seisund, sh toitelisuse aste. Uuring on vaja teha enne 

uute sademeveesüsteemide väljaehitamist. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

Eraldi on vaja uurida kaitseala allikate vee ja nende ümbruse pinnase biokeemilist seisundit, sh 

viia läbi vähemalt ühe aasta jooksul allikate hüdro-keemiline seire ja vaadata vee koostise 

muutuseid - toitained, põhi-ioonid, mikrobioloogia ja ohtlikud ühendid (k.a. taimekaitse-

vahendid, miks mitte ka ravimite jäägid). Tegevus kuulub I prioriteeti. 

Arvestades käesoleva kaitsekorralduskavaga ette nähtavaid kaitsekorralduslikke töid 

sookoosluste taastamiseks, on vaja Pääsküla rabas viia läbi süsiniku bilansi uuring ja selgitada 

välja raba ökosüsteemi süsinikuringe mahud praegu ning prognoosina raba ökosüsteemi 

taastumisel. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

Olulise eriuuringuna on Pääsküla rabas vajalik viia läbi külastuskoormuse uuring ja prognoosida 

külastuse optimaalset suunamist nii, et see ei kahjustaks taastuvat ökosüsteemi. Tegevus 

kuulub II prioriteeti. 
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3.2. Seire 
 

3.2.1. Riiklik seire 

Riiklik seire toimub iga-aastaselt kahes raskmetallide sadenemise bioindikatsioonilise hindamise 

seirejaamas: SJA2820000 (Pääsküla) ja SJA2711000 (Männiku). Ohustatud soontaimede ja 

samblaliikide seire seirejaamas SJA8537000 toimub 3-4 aastase intervalliga. Riiklikku seiret 

koordineerib Keskkonnaagentuur. 

 

3.2.2. Tallinna arengustrateegia elluviimise seire 

Arengustrateegia „Tallinn 2035“ elluviimise seiramiseks on elurikkuse mõõdikutena välja valitud 

nelja liigirühma seisundi muutus, kelle mõned uuringualad paiknevad Pääsküla raba kaitseala 

territooriumil. Kaitsealal paiknevad üks haudelinnustiku transektloenduse rada, 2 tolmeldajate 

transektloendusrada ja kahepaiksete sigimistiikide seireala. 2022. a seisuga on esimene nn 

baastaseme seire neil aladel läbi viidud ja enne 2035. aastat on kavas seirata veel vähemalt 

kahel aastal. Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava jaoks on neil seireprojektidel 

informatiivne tähendus ja need ei kuulu kaitsekorralduskava tegevuste koosseisu. 

 

3.2.3. Kaitsekorralduslik seire 

Pääsküla raba kaitsealal on teada mitmete käpaliste esinemine, kellest mõnede leiukohad on 

kantud ka keskkonnaregistrisse. Nüüd oleks aga vajalik neid leiukohti täpsustada ja teha neis ka 

liikide seisundiseiret. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

Pääsküla raba hüdroloogilise režiimi taastamiskava näeb ette järgmised seired: veetasemete 

seire; taimkatte seire; linnustiku seire; rabakonna seire; rabakiilide seire; päevaliblikate seire. 

Need seired tuleb koondada ühise seireprojekti “Sookoosluste taastumise seire” alla. Seoses 

sellega, et need seired on seotud sookoosluste taastamisega, kuuluvad ka need seired 

samasse prioriteetsusse kui sookoosluste taastamine, st I prioriteeti. 

 

Eraldi seirena tuleb teostada veekvaliteedi seiret nii sademeveelaskudel kui ka allikates. Selline 

seire on kaitseala väärtuste säilimiseks ülioluline ja seetõttu kuulub see I prioriteeti. 
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3.3. Elustiku ja koosluste kaitse-eesmärgid ning 

kaitsekorralduslikud meetmed 

3.3.1. Kummeli-võtmeheina kaitse-eesmärgid ja kasvukoha 

hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud kummeli-võtmeheina 

kasvukoht ≥10 taimega. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud kummeli-

võtmeheina kasvukoht ≥7 taimega. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Kasvukoha varjulisus. Hiiu kummeli-võtmeheina kasvukoht teeraja 

ääres on pikaajaliselt säilinud ilmselt selle varjulisuse tõttu, mis hoiab ära tugeva rohttaimede 

konkurentsi, mis võib sihtliigi välja tõrjuda.  

 

Negatiivsed mõjutegurid: Kasvukoha üleujutus, sh kopra paisutuse tulemusel. Vastuolud 

kaitsekorralduslike tegevustega madalsoode ja siirdesoode taastamiseks (vt ptk 3.3.13, 3.3.14 

ja 3.3.19 allpool). Kasvukoha kinni kasvamine (võsastumine). Niitmine suvekuudel, juunist-

augustini mõjub kummeli-võtmeheina populatsioonile hävitavalt. Kasvukoha niitmisel ladestub 

niidetud rohi maapinnale, mis suurendab kulukihti ning muudab kasvukohta ebasoodsamaks.  

 

Meede: kummeli-võtmeheina kasvukoha teadlik hooldamine. Vajadusel ja võimalusel taimede 

ümberistutus. 

 

Kummeli-võtmeheina kasvukoha säilimiseks Pääsküla rabas tuleb vähemalt igal kolmandal 

aastal leiukohas niita 1,5 m laiuselt kummalgi pool teerada kõrgekasvulised dominantliigid 

(vaarikas, angervaks jmt) ning puittaimede järelkasv, et vähendada taimede konkurentset 

survet. Niide tuleb kokku riisuda ning kasvualalt koristada, vastasel juhul ladestub niidus 

maapinnale, mis suurendab kulukihti ning muudab kasvukoha ebasoodsaks. Kasvukohas tuleb 

rohi ja võsa niita oktoobris (septembris lenduvad eosed). Peale rohu ja võsa niitmist tuleb see 

riisuda ja kasvualalt eemaldada. Mullapinna avamiseks, mida tuleb teha kindlasti koostöös liiki 

tundva eksperdiga, tuleb taimedest eemal labidaga pinnast koorida arvestusega umbes üks 

20x20 cm suurune ala 1 m2 kohta piki laudrada umbes 100 m ulatuses. Mullapinna avamist on 

mõistlik teha augustis, enne eoste lendumist, et vältida nende taimestumist suve jooksul, 

mistõttu võivad need olla sügiseks eoste lendumise ajaks juba kinni kasvanud. Mullapinna 

avamine võiks aidata kaasa kummeli-võtmeheina populatsiooni taastumisele. Kasvukoha 

hooldus on iga-aastane tegevus. Mullapinna avamist tuleb teha vastavalt vajadusele. Tegevus 

kuulub I prioriteeti. 
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3.3.2. Kõdu-koralljuure kaitse-eesmärgid ja kasvukohtade 

hooldamine 

Kaitse-eesmärgid:  

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt kolm kõdu-koralljuure 

kasvukohta ≥15 taimega. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt üks 

kõdu-koralljuure kasvukoht ≥4 taimega. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Pinnase puutumatus ja liigniiskus, sh sookoosluste veerežiimi 

taastamine. Kõdu-koralljuure kasvukohad Pääsküla rabas asuvad rappa rajatud teede servades 

ja taimed sõltuvad neis kasvukohtades nii poolvarjulisest asukohast kui ka teedelt imbuvast 

niiskusest. Oluline positiivne mõju on ka puude olemasolu ja pinnase puutumatus nende 

taimede kasvukohas. Kõdu-koralljuured vajavad võimalikult looduslikku ja puutumatut 

kasvukohta. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Teede hooldamine. Pinnasteede hoolduse käigus ei tohi selle liigi 

leiukohtades muuta valgustingimusi, teha raiet ega pinnasetöid, sh ei tohi kõdukihti koristada. 

 

Meede: Teede teadlik hooldamine kõdu-koralljuure kasvukohtades 

 

Kõdu-koralljuure kasvukohtade säilimiseks Pääsküla raba kaitsealal tuleb rabasse rajatud 

pinnasteid säilitada sellistena nagu nad on. Vajalik on teeservade niitmine orhideede viljumise 

järgselt, septembris või oktoobris. Kuna kõdu-koralljuurele on kõige olulisemaks tingimuseks 

kasvukoha looduslikkuse ja kasvusubstraadi puutumatus, ei tohi selle liigi kasvukohtades teha  

raiet ega pinnasetöid. Samuti tuleks selle liigi kasvukohas jätta niide maha, et saaks tekkida 

liigile sobiv kõduneva taimse massi kiht. Tuleb jälgida, et sookoosluste taastamise käigus 

veetaseme tõstmisel selle liigi kasvukohta üle ei ujutataks. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.3.3. Ainulehise soovalgu kaitse-eesmärgid ja kasvukoha 

hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt üks ainulehise 

soovalgu kasvukoht ≥1 taimega. 
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Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt üks 

ainulehise soovalgu kasvukoht ≥1 taimega. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Veerežiimi taastamine Pääsküla rabas, sh kraavide sulgemine 

Jaaniallika oja ülemjooksul asuvast madalsoost ülesvoolu. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Kuivendus ja vee loomulikku liikumist takistavate teede-radade 

rajamine madalsoo ja endise madalsoo alale, sh Jaaniallika oja lammile. 

 

Meede: Veerežiimi taastamine paisude rajamisena ja teede-radade rajamine kavandatavaid 

üleujutusalasid arvestades. 

 

Ainulehise soovalgu kasvukoha säilimiseks on vajalik taastada ja laiendada Pääsküla raba 

kaitseala idaosas, Jaaniallika oja ülemjooksul madalsoo ala. Selleks on vaja sulgeda 

olemasolevaid kraave paisudega ja vajadusel muuta valgustingimusi harvendades metsa ning 

luues häilusid ja lagedaid alasid endise madalsoo ümber. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.3.4. Kauni kuldkinga kaitse-eesmärgid ja kasvukoha hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt üks kauni kuldkinga 

kasvukoht ≥50 taimega. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt üks 

kauni kuldkinga kasvukoht ≥5 taimega. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Poolvarjulise kasvukoha säilimine huumusrikkal mullal ning lubjarikka 

vee leostumine kasvukohta. Võimalikult vähe kasvukoha tingimuste häirimist. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Taimede noppimine ja teeservade raadamine taime kasvuperioodil. 

 

Meede: Märgistada kasvukoht ranget kaitset ja korjamiskeeldu tutvustava teabesildiga.  

Teostada teeservade niitmist ning võsalõikust pärast taimede viljumist ja seemnelevi. 

 

Kauni kuldkinga kasvukohas ei tohi muuta looduslikke kasvutingimusi. Teede ja nende servade 

niitmist tuleks teha sügisel, pärast taimede viljumist. Selle liigi kasvukohas tuleks jätta niide 

maha, et saaks tekkida liigile sobiv kõduneva taimse massi kiht. Tuleb jälgida, et sookoosluste 

taastamise käigus veetaseme tõstmisel kasvukohta üle ei ujutataks. Märgistada kasvukoht 

ranget kaitset ja korjamiskeeldu tutvustava teabesildiga. Tegevus kuulub I prioriteeti. 
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3.3.5. III kaitsekategooria käpaliste kaitse-eesmärgid ja 

kasvukohtade hooldamine 

Kasvukohatingimuste eelistuselt jagunevad Pääsküla rabas esinevad III kaitsekategooria 

käpalised järgmiselt: 

 

• Pigem kuiva kasvukohatüübi taimed: hall käpp, harilik käoraamat, tumepunane neiuvaip ja 

roomav öövilge. 

 

• Parasniiske kasvukohatüübi taimed: kahelehine käokeel, suur käopõll, vööthuul-sõrmkäpp, 

kahkjaspunane sõrmkäpp, laialehine neiuvaip ja pruunikas pesajuur. 

 

• Pigem niiske ja märja kasvukohatüübi taimed: kuradi-sõrmkäpp, soo-neiuvaip. 

 

Vastavalt neile kasvukohapõhistele gruppidele saab seada ka käpaliste koosluste kaitse-

eesmärgid, mis on järgmised. 

 

Kuiva kasvukohatüübi käpaliste koosluste kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 30 halli käpa, üks 

hariliku käoraamatu, üks tumepunase neiuvaiba ja üks roomava öövilge kasvukohta. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 20 halli 

käpa, üks hariliku käoraamatu, üks tumepunase neiuvaiba ja üks roomava öövilge kasvukohta. 

 

Mõjutegurid ja meetmed:  

 

Positiivsed mõjutegurid: Kasvukohtade säilimine lubjarikkal mullal ning lubjarikka vee 

leostumine kasvukohta. Võimalikult vähe kasvukoha tingimuste häirimist. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Taimede üleujutamine ja teeservade raadamine kasvukohas. 

 

Meede: Teeservade niitmine ja võsalõikus hilissügisel pärast taimede viljumist ja seemnelevi. 

 

Parasniiske kasvukohatüübi käpaliste koosluste kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 30 kahelehise 

käokeele, 30 suure käopõlle, 15 vööthuul-sõrmkäpa, üks kahkjaspunase sõrmkäpa, kuus 

laialehise neiuvaiba ja üks pruunika pesajuure kasvukohta. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 20 

kahelehise käokeele, 20 suure käopõlle, 10 vööthuul-sõrmkäpa, üks kahkjaspunase sõrmkäpa, 

kolm laialehise neiuvaiba ja üks pruunika pesajuure kasvukohta. 
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Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Kasvukohtade säilimine lubjarikkal mullal ning lubjarikka vee 

leostumine kasvukohta. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Teeservade raadamine/niitmine kasvukohas taime kasvuperioodil. 

 

Meede: Teostada kasvukohtades teeservade niitmist ja võsalõikust hilissügisel pärast taimede 

viljumist ja seemnelevi. 

 

Niiske ja märja kasvukohatüübi käpaliste koosluste kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 15 kuradi-sõrmkäpa 

ja neli soo-neiuvaiba kasvukohta. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 10 

kuradi-sõrmkäpa ja üks soo-neiuvaiba kasvukohta. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Kraavide sulgemine ja veetaseme tõstmine Pääsküla rabas.  

 

Negatiivsed mõjutegurid: Teeservade raadamine/niitmine kasvukohas taime kasvuperioodil. 

 

Meetmed: Sulgeda Pääsküla rabas kraavid paisudega vastavalt eelnevalt koostatud veerežiimi 

taastamiskavale. Teostada kasvukohtades teeservade niitmist ja võsalõikust hilissügisel pärast 

taimede viljumist ja seemnelevi. 

 

Pääsküla raba kaitsealal on registreeritud 12 III kaitsekategooria käpalise liiki (hall käpp, 

kahelehine käokeel, suur-käopõll, harilik käoraamat, vööthuul-sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp, 

kahkjaspunane sõrmkäpp, tumepunane neiuvaip, soo-neiuvaip, laialehine neiuvaip, pruunikas 

pesajuur, roomav öövilge). Kaitsealale tuleb paigaldada vähemalt neli infostendi, mis 

tutvustavad käpalise liike ja toovad välja nende korjamise keelu ning selle põhjendused. Kuna 

enamus kasvukohti jääb kaitseala teede servadesse, siis tuleb kasvukohtades teostada 

teeservade niitmist ja võsalõikust hilissügisel pärast taimede viljumist ja seemnelevi. Et enamus 

käpaliste liike on niiskuslembesed siis tuleb parandada ka ala niiskusrežiimi. Selleks tuleb 

sulgeda Pääsküla rabas kraavid paisudega vastavalt eelnevalt koostatud veerežiimi 

taastamiskavale. Seejuures tuleb aga jälgida, et kasvukohad ei saaks üleujutatud. Tegevus 

kuulub II prioriteeti. 
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3.3.6. Kivisisaliku kaitse-eesmärgid ja elupaikade taastamine ning 

hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt kaks kivisisaliku 

leiukohta, kus on mõlemas registreeritud vähemalt viis looma. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt kaks 

kivisisaliku leiukohta, kus on mõlemas registreeritud vähemalt üks loom. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Päikesele avatud ja piisava suurusega liivaste alade olemasolu. 

Võimalikult vähe leiukohtades sobivate sigimis- ja talvitumistingimuste häirimist. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Avatud, liivaste elupaikade kinni kasvamine ja varju jäämine. 

Tallamine ja sõidukitega sõitmine avatud liivastes leiukohtades. Liigne vibratsioon leiukohtade 

läheduses. 

 

Meede: Määratleda täpselt kivisisalike sigimis-, talvitumis- ja suvised elupaigad, piirata neil 

aladel inimeste liikumist ja hoida need alad käsitööna päikesele avatuna eemaldades neilt 

aladelt puud-põõsad. Valida need alad nii, et neil ei tekiks erosiooniohtu. 

 

Määratleda täpselt kivisisalike sigimis-, talvitumis- ja suvised elupaigad, piirata neil aladel 

inimeste liikumist ja hoida need alad päikesele avatuna eemaldades neilt aladelt käsitööna 

puud-põõsad. Valida need alad nii, et neil ei tekiks erosiooniohtu. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.3.7. Nahkhiirlaste kaitse-eesmärgid ja elupaikade hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt kaks nahkhiirte 

leiukohta/toitumisala, kus on registreeritud vähemalt neli liiki nahkhiiri. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt üks 

nahkhiirte leiukoht/toitumisala, kus on registreeritud vähemalt neli liiki nahkhiiri. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Piisavalt avatud mosaiikne maastik, kus leidub võsastunud kallastega 

veekogusid ja läheduses vanu hooneid või õõnsaid puid. 
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Negatiivsed mõjutegurid: Veekogude kuivendamine, kallaste võsast puhastamine, vanade 

hoonete lammutamine, õõnsate puude raie. 

 

Meede: Sulgeda kraave ja taastada Pääsküla raba veerežiimi nii, et piirkonda tekiks rohkem 

veekogusid. Säilitada Pääsküla rabas suured ja vanad õõnsad puud. Säilitada nahkhiirte 

leiukohas veekogude kallastel võsa ja päris veepiiril kasvavad või vette kaldunud puud.  

 

Pääsküla raba kaitseala piiresse jääb üks ca 1 hektari suurune keskkonnaregistrisse kantud 

nahkhiirlaste leiukoht, kus on registreeritud nelja liiki nahkhiirlaste esinemine. Leiukoht asub 

kaitseala põhjaosas, endise siirdesoo asemele kujunenud mustika-kõdusoometsa lõunaosas, 

pinnastee ääres. Leiukohas asub ka koprapaisutus ja selle tulemusena mitu veekogu, mis on 

nahkhiirte toitumisalaks sobivad. Kuna kõik Eestis elutsevad nahkhiired on putuktoidulised, siis 

on sellised veekogudega liigendatud liigniisked alad nahkhiirtele väga sobivad toitumisalad. 

 

Nahkhiirte leiukohas ja selle lähiümbruses tuleb sulgeda kraave ja taastada Pääsküla raba 

veerežiimi nii, et piirkonda tekiks rohkem veekogusid. Säilitada Pääsküla rabas suured ja vanad 

õõnsad puud. Säilitada nahkhiirte leiukohas veekogude kallastel võsa ja päris veepiiril kasvavad 

või vette kaldunud puud. Mitte lõhkuda kopra rajatud paisutusi. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.3.8. Kahepaiksete kaitse-eesmärgid ja elupaikade taastamine 

ning hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 20 kahepaiksete 

kudemiskohta, kus on kokku registreeritud vähemalt neli liiki kahepaikseid. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 10 

kahepaiksete kudemiskohta, kus on kokku registreeritud vähemalt kaks liiki kahepaikseid. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Sigimisveekogud on avatud päikesele ja laugete ning madalate 

kallastega ja mitte liialt mudastunud. Vooluveekogude voolukiirus on seejuures võimalikult 

aeglane. Samas leidub veekogude põhjas piisavalt mudastunud kohti talvitumiseks. 

Vooluveekogude sulgemine nii, et kevadel tekib piisavalt omavahel ühenduses olevaid madalaid 

kudemisveekogusid. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Veekogude kuivendamine. Toitainete või reoainete liigne leostumine 

veekogudesse. Veekogude liigne süvendamine ja voolukiiruse suurendamine. 

 

Meede: Puhastada kahepaiksete sigimisveekogude kaldaid võsast ja avada veekogud 

päikesele. Puhastada kaldatsooni mudast ja setetest nii, et kaldavööndisse tekiks madal 

soojaveeline ala kudemiseks. Veekogud, mis vajavad taastamist on toodud joonisel 17. 
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Joonis 17. Pääsküla raba kaitsealal (välispiir toodud punase pidevjoonega) asuvad 

seisuveekogud, mis sobivad kahepaiksetele kudemiseks, aga vajavad kudemistingimuste 

parandamist, sh puude-põõsaste eemaldamist kaldavööndist, et avada veekogusid päikesele ja 

osalist mudast puhastamist. 

Kaitsealal on säilinud üsna arvukas rohukonna asurkond, mistõttu oleks kindlasti vajalik 

parandada vähemalt selle liigi sigimistingimusi, mis tooks suure tõenäosusega kaasa ka teiste 

kahepaiksete jaoks sigimisvõimaluste paranemise. Olemasolevad veekogud on sigimiseks 

ebakvaliteetsed. Kraave tuleks kohati mudast puhastada ja päiksele avada. Samuti on oluline 

liigsest taimestikust puhastada ja pisut süvendada ning päiksele avada ala loodeosas 

paiknevaid turbaauke. Kraavide kallastelt tuleks eemaldada puid ja põõsaid, et avada veekogud 

päikesele. Kuna rohukonnad eelistavad sigida madalaveelistes, ajutistes (suve lõpuks 

ärakuivavates) veekogudes, siis ei tohiks ei kraave ega muid veekogusid liialt süvendada vaid 

pigem ettevaatlikult mudast jm setetest puhastada. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

 

3.3.9. Kimalaste kaitse-eesmärgid ja elupaikade hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal registreeritakse vähemalt 13 liiki 

kaitsealuseid päriskimalasi. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal registreeritakse vähemalt 11 

liiki kaitsealuseid päriskimalasi. 

 

 



 44  

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Õistaimede rikaste teeservade ja avatud raba-biotoopide säilimine või 

kujunemine. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Taimede niitmine või raadamine õitsemisajal. Raba edasine 

kuivendamine ja metsastumine. 

 

Meetmed: Sulgeda Pääsküla rabas kraavid paisudega vastavalt eelnevalt koostatud veerežiimi 

taastamiskavale. Teostada kasvukohtades teeservade niitmist ja võsalõikust hilissügisel pärast 

taimede viljumist ja seemnelevi. Metsa raadamine endiste avatud raba-elupaikade 

taastamiseks. 

 

Peamiseks ohuks kimalastele on endiste avatud raba-alade metsastumine ja teeservade 

võsastumine. Oluline on õistaimede kasvukohtade säilimine. Raba jätkuvale kuivendamisele 

tuleks piir panna. Teeservasid peaks võsast samuti perioodiliselt puhastama. Omaette teemaks 

on teeservades kasvavad õistaimed. Selleks, et neile vaba kasvupinda jätkuks, tuleks 

teeservasid kas niita või trimmerdada, seejuures nii, et mahaniidetud taimeosad saaksid 

kindlasti ära koristatud. Niitmise teostamise ajastus on samuti tähtis. Niita tuleks kindlasti 

põhilise õitsemisaja lõpul ehk augusti/septembri vahetusel või isegi septembris, seda siis 

sõltuvalt suve teise poole sademete hulgast. Võimalusel tuleks niita üks teeserv korraga, jättes 

teeservade niitmise vahele 1-2 nädalat. Kuna suur osa meetaimedest on koondunud 

teeservadesse, ei kao nõnda kogu toidubaas korraga. Kuiva suve järel võiks niita varem, aga 

sademete rikka suve korral veidi hiljem. Muus osas peaks jälgima, et kaitsealal kehtivast 

režiimist peetaks kinni: et ei sõidetaks seal mootorsõidukitega ega tallataks põhjendamatult 

teeservasid, kus kasvab meetaimedele lisaks ka ohtralt erinevaid kolmanda kaitsekategooria 

orhideesid. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

 

3.3.10. Kiililiste kaitse-eesmärgid ja elupaikade hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal esineb vähemalt 2 liiki kaitsealuseid kiile. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal esineb vähemalt 1 liiki 

kaitsealuseid kiile. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Soostunud ja rohuste kallastega veekogude säilimine või kujunemine.  

 

Negatiivsed mõjutegurid: Veekogude kuivendamine ja kallaste raadamine ning niitmine. 
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Meetmed: Sulgeda Pääsküla rabas kraavid paisudega vastavalt eelnevalt koostatud veerežiimi 

taastamiskavale. 

 

Pääsküla raba kaitsealal on  praeguseks registreeritud vaid üks kaitsealune kiili liik – suur 

rabakiil. Sobivad sigimisveekogud võiks Pääsküla rabas olla veel ka vähemalt valgelaup-

rabakiilile. Raba ökosüsteemi taastumisel ja Jaaniallika oja lammi laienemisel ning soostumisel 

ei ole võimatu, et ala (taas)asustavad ka teised Eestis esinevad kaitsealused kiililiigid, kelle 

arvukuse vähenemise üheks põhjuseks on olnud just laiaulatuslik kuivendustegevus. Kiilide 

kaitse eesmärkide saavutamiseks tuleb sulgeda Pääsküla rabas kraavid paisudega vastavalt 

veerežiimi taastamiskavale. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

 

3.3.11. Kuklaste kaitse-eesmärgid ja elupaikade hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 20 kaitsealuste 

kuklaste pesa. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud vähemalt 10 

kaitsealuste kuklaste pesa. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Kuklaste pesad on puutumata ja häirimata on ka kuklaste teerajad 

pesade vahel. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Kuklaste pesi on rüüstatud ja nende rajad on tugeva tallamismõju all. 

 

Meetmed: Säilitada kõik kuklaste pesad puutumatuna ja varustada kaitseala siltidega, mis 

kohustavad hoidma koeri kaitsealal rihma otsas ning mitte laskma neil kuklaste pesi tuhnida. 

Instrueerida kaitseala teeservade ja laudteede hooldajaid, et nad ei kahjustaks kuklaste pesi, 

jätaks pesade lähiümbruse masinatega hooldamata ja niidaks seal käsitsi ning vajadusel 

paigaldaks teedele ja radadele kuklaste radade kohta kaitsevahendid (torud või mikrokraavid 

vms), mis säästavad kuklaste radu tallamise eest. 

 

Kõik leitud ja veel leitavad kuklaste pesad tuleb Pääsküla raba kaitsealal säilitada ja mitte asuda 

neid ümber asustama ka siis kui nende asukoht peaks jääma ette kaitseala puhke- ja 

virgestustaristule või teistele kaitsekorralduslikele töödele. Tegevus kuulub II prioriteeti. 
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3.3.12. Allikate ja allikasoode kaitse-eesmärgid ja hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud või taastunud vähemalt 30 

allikat koos neid ümbritseva allikasoo ilmelise kooslusega vähemalt 1 ha suurusel alal. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud või taastunud 

vähemalt 27 allikat koos neid ümbritseva allikasoo-ilmelise kooslusega vähemalt 0,5 ha alal. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: allikad on prahist puhastatud, vooluala pole tehislik, on piisavalt tasane, 

et sellele saaks tekkida soine kooslus. Allikate väljavoolu koht on liivane ja vesi on puhas. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: allikad on prahistatud ja reostatud. Allikad on mudastunud. Allikate 

vesi on reostunud või liialt toitaineterikas. Allikate esine voolusäng ei ole looduslik ja vee äravool 

on liiga kiire. 

 

Meetmed: Puhastada allikad ja takistada vee äravoolu sedavõrd, et saaks tekkida allikasoo 

laadne kooslus. 

 

Allikate ja allikasoode kaitse eesmärkide saavutamiseks tuleb teha kõigepealt selgeks nende 

seisund ja ulatus, st teostada allikate ja allikasoode seisundi ja ulatuse uuring kaitsealal. Juba 

teadaolevad allikad tuleb puhastada ja takistada vee äravoolu neist sedavõrd, et nende 

lähiümbrusse saaks tekkida allikasoo laadne kooslus. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.3.13. Madalsoode kaitse-eesmärgid ja hooldamine ning 

taastamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on taastunud vähemalt 40 ha heas 

seisundis madalsoid. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud või taastunud 

vähemalt 25 ha heas seisundis madalsoid. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Pääsküla raba kaitsealal on suurem osa kraave paisudega suletud ja 

alal on veetase tõusnud ning Jaaniallika oja voolukiirus on oluliselt langenud. Jaaniallika oja ja 

teiste kaitseala vooluveekogude vesi ei ole reostunud ega liialt toitaineterikas. Oja ülemjooksul 

asuva madalsooga piirnevatest majapidamistest ja sademeveelaskudest ei jõua kaitsealale 
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reostunud ega toitainerikast vett. Jaaniallika oja kaldad ei ole võsastunud ega metsastunud. 

Jaaniallika ojale on tekkinud märgatavad looked. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Veevool nii Jaaniallika ojas kui ka teistes vooluveekogudes kaitsealal 

on liiga kiire ja vesi on reostunud või liialt toitaineterikas. Jaaniallika oja kaldad on võsastunud ja 

metsastunud. Oja säng on sirge. Sademeveelasud ja veelasud majapidamistest kaitseala 

vooluveekogude ülemjooksul on reostunud ja liiga toitainerikkad. 

 

Meetmed: Sulgeda Pääsküla rabas Jaaniallika oja piirkonnas kraave vastavalt raba veerežiimi 

taastamise kavale. Eemaldada võsa ja puid Jaaniallika oja kallastelt. Soodustada kopra 

tegevust Jaaniallika oja piirkonnas. Kaardistada madalsooga piirnevatest majapidamistest 

sisenevad veelasud. Regulaarselt seirata sademeveelaskude ja majapidamiste veelaskude 

veekvaliteeti ja võtta meetmeid rappa siseneva vee puhastamiseks ja toitelisuse 

vähendamiseks. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

 

3.3.14. Siirdesoode ja siirdesoometsade kaitse-eesmärgid ja 

hooldamine ning taastamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on taastunud vähemalt 50 ha siirdesoid ja 

siirdesoometsi. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud või taastunud 

vähemalt 30 ha siirdesoid ja siirdesoometsi. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Pääsküla raba kaitsealal on suurem osa kraave paisudega suletud ja 

alal on veetase tõusnud. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Veevool nii Jaaniallika ojas kui ka teistes vooluveekogudes kaitsealal 

on liiga kiire ja vesi on reostunud või liialt toitaineterikas. Sademeveelasud ja veelasud 

majapidamistest kaitseala vooluveekogude ülemjooksul on reostunud ja liiga toitainerikkad. 

 

Meetmed: Sulgeda Pääsküla rabas kraave vastavalt raba veerežiimi taastamise kavale. 

Soodustada kopra tegevust Jaaniallika oja piirkonnas. Regulaarselt seirata sademeveelaskude 

ja majapidamiste veelaskude veekvaliteeti ja võtta meetmeid rappa siseneva vee 

puhastamiseks ja toitelisuse vähendamiseks. Tegevus kuulub III prioriteeti. 
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3.3.15. Rabade ja rabametsade kaitse-eesmärgid ja hooldamine 

ning taastamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on taastunud vähemalt 100 ha raba ja 

rabametsa. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitsealal on säilinud või taastunud 

vähemalt 30 ha raba ja rabametsa. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Pääsküla raba kaitsealal on suurem osa kraave paisudega suletud ja 

alal on veetase tõusnud. Endise lageraba piirkonnas on tuleohtlikku noort männimetsa raadatud 

ja avatud alad on liigniisked. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: veevool nii Jaaniallika ojas kui ka teistes vooluveekogudes kaitsealal 

on liiga kiire ja vesi on reostunud või liialt toitaineterikas. Sademeveelasud ja veelasud 

majapidamistest kaitseala vooluveekogude ülemjooksul on reostunud ja liiga toitainerikkad. 

 

Meetmed: Sulgeda Pääsküla rabas kraave vastavalt raba veerežiimi taastamise kavale. 

Soodustada kopra tegevust Jaaniallika oja piirkonnas. Regulaarselt seirata sademeveelaskude 

ja majapidamiste veelaskude veekvaliteeti ja vajadusel võtta meetmeid rappa siseneva vee 

puhastamiseks ja toitelisuse vähendamiseks. Raadata ja harvendada kõdusoometsa kaitseala 

lõunaosas vastavalt raba veerežiimi taastamiskavale. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.3.16. Nõmmemetsade kaitse-eesmärgid ja hooldamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitseala idaosas on taastunud vähemalt 15 ha 

liivaste häiludega nõmmemetsa. 

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Pääsküla raba kaitseala idaosas on taastunud 

vähemalt 5 ha liivaste häiludega nõmmemetsa. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Nõmmemetsas leidub päikesele avatud liivikulaike, mis sobivad 

kivisisalikele sigimisalaks. 

 

Negatiivsed mõjutegurid: Nõmmemetsad on tihedalt kinni kasvanud ja alusmets varjutab 

täielikult liivapinnase. 
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Meetmed: Kujundada Pääsküla raba idaosa liivastesse nõmmemetsadesse päikesele avatud 

puhtaid liivikuid. Selleks tuleb teostada valikulist häilraiet nii, et tekiksid võimalikult pikalt 

päikesele avatud liivikute võrgustik. Liivikute võrgustik tuleb kujundada nii, et selle varjulisemaid 

servi pidi kulgeksid püsivalt tallamismõjuga ja seeläbi avatuna säilivad teerajad ning ülejäänud, 

st päikesele avatud ala tuleb hoida avatuna hoolduse abil, eelmaldades sealt regulaarselt kõik 

puittaimed. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

 

3.3.17. Aiataguse allikate kaitse-eesmärgid ja puhastamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Aiataguse allikad on säilinud soodsas seisundis.  

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Aiataguse allikad on säilinud soodsas seisundis. 

 

Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Puuduvad 

 

Negatiivsed mõjutegurid:  

 

Prahistumine. Aiataguse allikad asuvad vahetult loodusraja lähedal. Ilmselt juba varasemast 

ajast vedeleb allikate avanemise servades prahti, mis tuleks koristada. 

 

Meede: allikate piirkonna puhastamine prahist 

 

Pinnase erosioon allika piirkonnas. Kuna Aiataguse allikad paiknevad loodusraja kõrval, on ka 

allikate servaaladel tugev tallamiskoormus, mille tulemusena allikatest väljuva oja kaldaalal 

pinnas variseb. 

 

Meede: laudtee ehitamine allikate juurde 

 

Allikate piirkond tuleks puhastada prahist. Koristustööd võib teha ka talgute korras. Allikate 

juurde tuleb rajada laudtee. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

 

3.3.18. Kasetuka allikate kaitse-eesmärgid ja puhastamine 

Kaitse-eesmärgid: 

 

Pikaajaline kaitse-eesmärk: Kasetuka allikad on säilinud soodsas seisundis.  

 

Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Kasetuka allikad on säilinud soodsas seisundis. 
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Mõjutegurid ja meetmed: 

 

Positiivsed mõjutegurid: Puuduvad 

 

Negatiivsed mõjutegurid: 

 

Prahistumine. Allikad asuvad vahetult loodusraja lähedal. Ilmselt juba varasemast ajast vedeleb 

allikate avanemise servades prahti, mis tuleks koristada. 

 

Meede: allikate piirkonna puhastamine prahist 

 

Pinnase erosioon allika piirkonnas. Kuna allikad paiknevad loodusraja kõrval, on ka allikate 

servaaladel tugev tallamiskoormus, mille tulemusena allikatest väljuva oja kaldaalal pinnas 

variseb. 

 

Meede: laudtee, sh trepi ehitamine allikate juurde 

 

Allikate piirkond tuleks puhastada prahist. Koristustööd võib teha ka talgute korras. Allikate 

juurde tuleb rajada laudtee ja trepp. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

 

3.3.19. Kuivenduskraavide sulgemine 

Kuivenduskraavide sulgemine toimub 2021. aastal tehtud uuringus: “Pääsküla raba kaitseala 

hüdroloogilise režiimi taastamiskava” toodud kirjelduste järgi (ELF Ring OÜ, 2021).  Kraavide 

sulgemise tööde kohta ja kaitseala teede võrgustiku uuendamise kohta tuleb enne nende 

töödega alustamist koostada neid käsitlevad projektid. Kuivenduskraavide sulgemise projekt 

peab prognoosima veetaseme kõikumist kogu kaitsealal ja sellega piirnevalt, arvestades 

seejuures kõiki tegureid, mis veetaseme kõikumist võivad tekitada. Kaitseala teede ja laudteede 

uuendamine peab arvestama projektis prognoositud veetaseme tõusuga ja lahendama 

teedevõrgustiku nii, et teed ei saaks üleujutatud. Kuivenduskraavide sulgemist tuleb viia läbi 

etapiviisiliselt nii, et kaitseala looduses toimuvad muutused (raie, pinnasetööd) ei avalduks ühe 

korraga ja jätaks seega ka külastajatele võimaluse harjuda muutusega. Tundlike 

looduskoosluste säilimise huvides toimub kuivenduskraavide sulgemine eelistatult talgute teel 

peamiselt käsitööna, ilma rasketehnikat kasutamata. Kraavide sulgemise etapid, paisude 

võimalikud asukohad ja võimalik kogu ulatus on toodud joonisel 18. Kõige esimeses etapis 

oleks vaja asuda sookooslusi taastama joonisel toodud umbes 17 ha suurusel alal (piiritletud 

rohelise joonega), mille piires tuleks võtta maha sinna kasvanud noored männid ja rajada 

sealsetele kraavidele kokku ca 85 paisu. Teise võimaliku etapi ulatus on umbes 12 ha (joonisel 

18 kollasega piiritletud ala), mille piiresse jääb ca 20 paisu ja III võimalik etapp helesinisega 

piiratud ala, mille ulatus on umbes 18 ha ja mille piiresse jääb ca 60 paisu. Teostusprojekt peab 

tooma välja tegevuse ulatuse ja mahu selliselt, et tegevuse tulemusena ei saaks kahjustatud 

kaitsealaga piirnevad maaüksused, kaitseala teised kaitseväärtused ega ka kaitseala 

avalikkusele suunatud eesmärgid. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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Joonis 18. Võimalikud sookoosluste taastamise alad Pääsküla raba kaitsealal (välispiir toodud 

punase pidevjoonega). Rohelise joonega on piiritletud kõige kiiremini taastamist vajav ala, nn I 

etapp; kollasega II ja sinisega võimalik III etapp. Kollaste punktidena on toodud kraavidele 

rajatavate paisude võimalikud asukohad. 

3.4. Ala väärtuste tutvustamine ja külastuskorraldus 

Pääsküla raba kaitseala tutvustamise ja külastuskorralduse aluseks on ala nimetamine täpse ja 

õige nimega ning nähtav, selge ja üheselt mõistetav info, sest need määratlevad kaitsealal 

lubatud ja vajaliku tegevuse ning kujundavad inimeste ootused ja käitumismudelid, mida rabas 

tuleb järgida. Ala on vaja nimetada kõikjal ühtemoodi – Pääsküla raba kaitseala (vältides 

eksitavaid nimetusi park, parkmets jmt) – ning kõikjal, nii veebis kui kohapeal, tuleb rõhutada, et 

Pääsküla raba kaitsealale tulles peab inimene kohandama end looduse järgi ja mitte eeldama 

vastupidist. 

Inimesed kaugemalt alustavad mingi ala avastamist sageli interneti abil otsides võimalikult 

asjakohast teavet konkreetse ala kohta. Pääsküla raba kaitseala kohta on võimalik leida 

internetist järgmised infoallikad: 

- Lühiülevaade Pääsküla rabast: https://citynature.eu/et/ala/paaskula-raba/ 

- Pääsküla raba tutvustus: https://www.tallinn.ee/est/g6312s63360 

- Pääsküla raba loodusõpperaja tutvustus: 

https://www.puhkaeestis.ee/et/paaskula-raba-loodusopperada 

https://citynature.eu/et/ala/paaskula-raba/
https://www.tallinn.ee/est/g6312s63360
https://www.puhkaeestis.ee/et/paaskula-raba-loodusopperada
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- Pääsküla raba loodusõpperaja tutvustus: 

https://www.visittallinn.ee/est/külastaja/mida-teha/külasta/muuseumid-

vaatamisväärsused/177704/paaskula-raba-loodusopperada 

- kogumik “Nemad elavad Pääsküla rabas” 

http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/nemad%20elavad...vaike.pdf 

- töövihik õpetajatele “Retked Pääsküla rabas” 

http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/loodusrada.pdf 

- Pääsküla raba kaitseala ametlikud dokumendid, tutvustus ja kaart 

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Paaskula-kaitseala 

 

3.4.1. Visioon ja eesmärk 

Pääsküla raba kaitsealal on esikohal looduse huvid. Kaitsealal tuleb loodust muutev 

inimtegevus hoida võimalikult vähesena ning sekkuda vaid nii palju, et loodus suudaks 

varasemast inimtegevuse mõjust taastuda ja et loodusele külla tulnud inimesed maastike liialt ei 

koormaks. 

3.4.1.1. VISIOON  

Pääsküla raba kaitseala looduse tutvustamise aluseks on looduskeskkonda ja looduskaitselisi 

eesmärke arvestav võimalikult looduslähedane taristu ning loodusrada koos teabetahvlitega. 

Kaitseala pakub häid võimalusi looduse aktiivõppe korraldamiseks koolidele ning looduse 

tähtsuse ja loodushoiu alase teadlikkuse suurendamiseks ühiskonnas laiemalt. Ala väärtuste, 

kaitse-eesmärkide, uuringute ning nende tulemuste ja kõikide kaitsealal toimuvate tööde kohta 

on kohalikul elanikkonnal ja teistel huvilistel olemas pidev õigeaegne ja asjakohane teave ning 

võimalus tööde planeerimisel kaasa rääkida. 

3.4.1.2. Eesmärgid 

1. Piiritähiste paigaldamine. Eesmärk – inimesed on kaitseala olemasolust ja piiridest 

teadlikud. 

2. Teede korrashoid. Eesmärk – kaitseala läbivatel peamistel teedel on vähemalt kevadest 

sügiseni võimalik liigelda looduses käimiseks mõeldud jalatsites nii jalgsi kui ka lapsevankri 

ja ratastooliga. Universaalse jalgrattaga jt lubatud liiklusvahenditega võib liikuda jalakäija 

kiirusega. Lisaks peavad teed võimaldama vajadusel kiiret ligipääsu päästetehnikale ja 

lihtsustavad kaitsekorralduslikku hooldust. 

3. Loodusvaatluseks mõeldud laudteede võrgustiku korrastamine ja uuendamine. Eesmärk – 

kaitseala laudteed on kevadest sügiseni läbitavad nii jalgsi, lapsevankri kui ratastooliga kuid 

keelatud jalgratastele. Laudteede uuendamise käigus täpsustatakse millised laudteed 

muudetakse läbitavaks ka ratastooliga liikujatele. 

https://www.visittallinn.ee/est/külastaja/mida-teha/külasta/muuseumid-vaatamisväärsused/177704/paaskula-raba-loodusopperada
https://www.visittallinn.ee/est/külastaja/mida-teha/külasta/muuseumid-vaatamisväärsused/177704/paaskula-raba-loodusopperada
http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/nemad%20elavad...vaike.pdf
http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/loodusrada.pdf
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Paaskula-kaitseala
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4. Suunaviitade korrastamine ja uuendamine. Eesmärk – kaitsealale on paigaldatud selge ja 

lihtne suunaviitade süsteem. Süsteemi lihtsustamiseks antakse kaitseala põhiteedele ja 

teistele orientiirideks sobivatele paikadele (nt sillad) lihtsad ja arusaadavad nimed, et rabas 

liikujad saaksid lihtsamalt ja täpsemalt enda ja teiste asukohta tuvastada. 

5. Infostendide ja -tahvlite uuendamine. Eesmärk – kaitseala väärtusi ja käitumisreegleid 

tutvustavad infostendid ja -tahvlid on koostatud ja paigaldatud nii, et kaitseala külastajad 

leiavad infot kiiresti ja lihtsalt. 

6. Avalikkuse teavitamine ja kaasamine. Eesmärk – avalikkusele on kättesaadav sisuline ja 

ajas uuenev teave Pääsküla raba kaitseala väärtuste, kaitse-eesmärkide, uuringute ning 

planeeritavate tööde kohta. Tagatud on asjakohane kaasarääkimise, ettepanekute tegemise 

ja nendega arvestamise võimalus. 

7. Loodushariduse edendamiseks vajalike tegevuste arendamine. Eesmärk – loodusõppeks 

Pääsküla rabas on välja töötatud ja rakendatud õuesõppe programmid, milles käsitletakse 

vastavalt vanuseastmetele järgmisi teemasid: taimed; liblikad; tolmeldajad; kiilid; kuklased; 

linnud; imetajad; kahepaiksed ja roomajad; raba jt sookooslused; allikad ja allikasood jne. 

8. Parkimine. Eesmärk – parkimiskorraldus on läbimõeldud ja vastab külastuskoormusele. 

Parkimisest tulenevad probleemid loodusele ja kohalikele elanikele on ennetatud, sh 

rabasse planeeritavate ürituste ja tegevustega seoses. Parkimist korraldatakse viitade, 

liiklusmärkide ja veebijuhiste kaudu, seejuures suunates autoga liiklejad võimalusel 

suuremale parkimisalale. Kõikidesse parklatesse ja suuremate sissepääsude juurde tuleb 

rajada ka jalgrattaparklad. Parandada tuleb ühistranspordiga juurdepääsu kaitsealale. 

 

3.4.2. Piiritähiste paigaldamine 

Eesmärk: Inimesed on teadlikud kaitseala olemasolust ja selle piirdest.  

Kaitseala piirile tuleks paigaldada kaitseala markeerivad piiritähised nii, nagu toodud joonisel 

19. Kokku tuleb paigaldada 50 tähist, mille asukohad on valitud vastavalt kõige 

tõenäolisematele kohtadele, kust inimesed kaitsealale sisenevad. Tähistel peab olema tekst 

“Pääsküla raba kaitseala” ja info selle kohta, et tegu on (Tallinna) kohaliku kaitse all oleva alaga. 

Pärast paigaldamist tuleb tähiste olukorda iga-aastaselt seirata ja vajadusel neid hooldada 

(puhastada ja parandada või asendada). Eemaldada tuleb eksitavad vananenud tähised (nt 

„Ilmarise mets“, „Hoia parki“ jne). Tegevus kuulub II prioriteeti. 

Meede: Pääsküla raba piiridele tähiste paigaldamine. 
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Joonis 19. Pääsküla raba kaitsealale (välispiir toodud punase pidevjoonega) paigaldatavad 

kaitseala piiri markeerivad tähised (kollased punktid) ja olemasolevad tähised (punased 

punktid). 

3.4.3. Teede korrashoid 

Eesmärk: Kaitseala läbivatel peamistel teedel on kevadest sügiseni võimalik lisaks jala 

liikumisele liigelda ka lapsevankri ja ratastooliga ning universaalse jalgrattaga, jalgsi ja 

ratastooliga liikujatele ohutus tempos.  

Pääsküla raba kaitsealal on umbes 6 km ulatuses teid (v.a väikesed metsarajad), mis on 

kaitsealal liikumise peamisteks juhtjoonteks (vt joonis 20). Teed on mõeldud vajalike hooldus- ja 

operatiivtööde jaoks ning raba külastamiseks kaitseala väärtusi kahjustamata. Nende 

korrashoiuks on vajalik teeservade niitmine, juhuslike teelagunemiste likvideerimine ja kaitseala 

veerežiimi taastamise piirkonnas ka pinnasteede katmine lubjakivikillustikuga, et vähendada 

teede üleujutamist. Teede korrashoiu toetamiseks on kaitseala külastajatele antud võimalus 

anda tagasisidet Tallinna abitelefonile 14410, mis omakorda eeldab ühiselt arusaadavaid teede- 

ja kohanimesid. Kaitseala piirile tuleb paigutada teede äärde sissesõidu keelumärgid ja 

suuremate teede otstesse ning teeristidele mootorsõidukitega liiklemise keelumärgid. Vajadusel 

(kui liiklusmärgid ei toimi) tuleb sissepääsud kaitsealale tõkestada muul viisil, nt lukustatavate 

tõkkepuudega. 

Kaitseala teedel (v.a. laudteed) tohib liiklusvahenditest liigelda vaid jalgratastega. Mootor- ja 

elektrisõidukitega (sh elektrilised tõukerattad) ning maastikusõidukitega (ATV-d) tohib kaitsealal 

liigelda vaid päästetöödel või kaitseala valitseja eriloal, sh kaitsekorralduslikel töödel.  
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Kaitseala teede korrastamisel ja teeservade niitmisel tuleb arvestada kaitseala kaitse-

eesmärkidega. Teeservi tohib niita alles pärast rohttaimede viljumist ja teeservades asuvad 

kuklaste pesad tuleb säilitada puutumatuna. Pinnasteede katmisel lubjakivikillustikuga tuleb 

arvestada veetasemega rabas, vee liikumisega ja sellega, et teedelt leostuv lubjarikas vesi 

soodustab käpaliste kasvamist teeservades. 

Lisaks on vajalik planeerida vahendid juhuslike tee korrastamiseks vajalike tööde 

kiireloomuliseks lahendamiseks. Teede juhusliku lagunemise parandamisel tuleb samuti 

arvestada kaitsealuste rohttaimedega ja korrastustöid teha sügisel, pärast taimede viljumist, 

kahjustamata seejuures nii taimede kasvukohti ega ka kuklaste pesi. Tegemist on iga-aastase 

tööga. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

Meede: Pääsküla raba teede võrgustiku korrashoid – teeservade niitmine, teelagunemiste 

likvideerimine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja korrashoid. 

3.4.4. Loodusvaatluseks mõeldud laudteede võrgustiku 

korrastamine ja uuendamine 

Eesmärk: Kaitseala laudteed on kevadest sügiseni läbitavad nii jalgsi, lapsevankri kui 

ratastooliga.  

Laudteede uuendamise käigus täpsustatakse millised laudteed muudetakse läbitavaks ka 

ratastooliga liikujatele. 

Pääsküla raba kaitsealal on ca 2,6 km ulatuses laudteid, mitmeid puidust sildu ja purdeid ning 

vaateplatvorme, mis on rajatud aastatel 2007–2009. Praegu vajavad paljud neist laudteedest, 

sildadest või purretest kapitaalremonti. Praegused laudteed pole mõeldud kasutamiseks 

külastajatele, kes on ratastoolis või lapsevankriga (järsud tõusud-langused, ohutusserv puudub, 

kitsad).  

2021. aasta lõpus valmis Pääsküla rabakoosluse hüdroloogilise režiimi taastamise kava (ELF 

Ring OÜ, 2021), mille eesmärk oli selgitada välja, kas ja kuidas tuleks muuta raba hüdroloogilist 

režiimi, et maandada jätkuva kuivenemise ja metsastumisega aina kasvavat tuleohtu, tagada 

rabakooslusele iseloomulike liikide kasvukohad ja elupaigad ning tagada külastajate ligipääs 

radadele. Käesolev kaitsekorralduskava ei näe ette selle taastamiskava rakendamist täismahus. 

Siiski võib ka osalises mahus veerežiimi taastamine mõjutada olemasolevate laudteede 

võrgustikku, mistõttu tuleb selle võrgustiku korrastamisel ja uuendamisel veetaseme tõstmise 

töödega arvestada. 

Turbapinnases veetaset tõstes jääksid madalamaid kohti läbivad ja piki kraavivalle kulgevad 

laudteelõigud vee alla. Samuti, arvestades taastatavate sookoosluste asukohti ja nende 

vaadeldavust, oleks vaja osad laudteelõigud praegusest asukohast ümber paigutada. Lisaks on 

vaja rajada vähemalt kaks täiesti uut laudteelõiku: üks ühendab Nelgi tn pikendusele rajatavat 

täiendavat ligipääsu Pääsküla rabasse olemasoleva teevõrguga ning teine kaitseb paljandunud 

mändide juuri kõrge külastuskoormusega paigas Pääsküla vaatlustorni ligidal. Nelgi tänava 

poolset ühendust on vaja selleks, et luua külastajatele võrdne ligipääs kõigilt Pääsküla raba 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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kaitseala külgedelt ja ühtlasi tutvustada inimestele praegu raskesti ligi pääsetavat madalsooala. 

Selle tulemusena jagunevad rekonstrueeritav/rajatav laudteevõrgustik ja sellega seotud 

elemendid järgmiselt (vt ka joonis 20): 

- laudteede rekonstrueerimine olemasolevates asukohtades: 1,4 km 

- olemasolevate laudteede likvideeritavad lõigud: 1,2 km 

- laudteede rajamine uutes asukohtades: 1,3 km 

- puitsildade rekonstrueerimine olemasolevates asukohtades: vähemalt 8 kohta 

- likvideeritavad sillad: vähemalt 2 kohta 

- uued rajatavad sillad: vähemalt 8 kohta 

- vaateplatvormide rekonstrueerimine olemasolevates asukohtades: 2 kohta 

- likvideeritavad vaateplatvormid: 1 koht 

- uued rajatavad vaateplatvormid: vähemalt 1 koht 

 

Meede: Pääsküla raba laudteede võrgustiku korrastamine 

 

Joonis 20. Pinnasteede, laudteede ja nendega seotud elementide uuendamine, rajamine ja 

likvideerimine Pääsküla raba kaitsealal. Legend: punane pidevjoon – kaitseala välispiir; kollane 

pidevjoon – potentsiaalselt tõstmist vajavad pinnasteed; helesinine pidevjoon – uuendatavad 

(tõstetavad ja laiendatavad) laudteed; lilla pidevjoon – likvideeritavad laudteed; roheline 

pidevjoon – rajatavad uued laudteed; helesinised punktid – uuendatavad puitsillad; lillad punktid 

– likvideeritavad puitsillad; rohelised punktid – rajatavad uued puitsillad; helesinised ruudud – 

uuendatavad vaateplatvormid; lillad ruudud – likvideeritavad vaateplatvormid; rohelised ruudud 

– rajatavad uued vaateplatvormid. 

Oluline on, et laudteede võrgustik oleks eesmärgipäraselt kavandatud – täidaks Pääsküla raba 

tutvustamise ja loodusteadlikkuse tõstmise eesmärki. Pääsküla raba kaitseala laudteede 
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eesmärk ei ole sportimine ega pelgalt läbitavuse loomine vaid ennekõike loodushariduslik – 

võimalus inimestel tutvuda Pääsküla raba väärtuslike looduskoosluste jt kaitseala väärtustega 

neid kahjustamata. Kaitseala laudteede võrgustik tuleb kavandada ja uuendada nii, et see ei 

oleks ka pärast raba ökosüsteemi taastumiseks vajalikku veetaseme tõstmist üheski lõigus üle-

ujutatud, see ei kahjustaks ühtegi loodusväärtust ja selle asukohaga oleksid rahul võimalikult 

paljud erinevad huvirühmad. Loodusvaatlusteks mõeldud laudteed ei ole ettenähtud jalgratastel 

liikujatele ja sportijatele, mistõttu tuleb teede otstesse panna keelumärgid jalgratastele. 

 

Aiataguse ja Kasetuka allikate juures tuleks teha väike laudrada allikate väljumise ala juurde, 

kuhu viib praegu sissetallatud pinnaserada. Allikad ja nendest väljavoolavad ojad on kindlasti 

ühed olulisemad objektid kogu kaitseala ulatuses. 

Loodusvaatlusteks mõeldud laudteedelt tuleb jooksvalt eemaldada sinna langenud puud ja 

jälgida, et viidad ja infotahvlid ei kasvaks rohtu või võssa. Neid töid tuleb teha väljaspool 

rohttaimede kasvuaega, st kas enne 1. maid või pärast 1. oktoobrit (va tahvlite ja viitade kõrgest 

rohust välja niitmine, mis aga ei tohiks kahjustada kaitseala väärtusi – kaitsealuseid rohttaimi). 

Tähelepanu tuleb kindlasti pöörata kummeli-võtmeheina kasvukohale ja ka teiste kaitsealuste 

liikide, eriti II-kaitsekategooria liikide kasvukohtadele, et kogemata taimi ei niidetaks. Kevadel, 

enne taimestiku vohamist ja sügisel, pärast taimestiku närbumist tuleks kogu matkaraja ulatuses 

koristada seal vedelev prügi, mida võiks teha ka talgute korras. Loodusraja üldine hooldus on 

iga-aastane töö. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

3.4.5. Vaatetorni rajamine 

Eesmärk: Kaitsealale on rajatud uus vaatetorn selliselt, et selle vaadet ei hakka takistama 

kasvav mets ja et sellest oleks võimalik teha ka regulaarset tuleohutuse eesmärgilist 

järelevalvet. 

Pääsküla rabas asub praegu puidust vaatetorn, mille asukoht ei ole aga enam ala looduslike 

tingimuste muutuse tõttu sobiv. Vaaetorni ette on kasvanud pea täiskõrguses mets ja see 

takistab oluliselt vaadet tornist. Kuna torni esise metsa raiumine pelgalt vaate avamiseks ei sobi 

kuidagi Pääsküla raba kaitseala põhimõttega, kus loodus on esmane ja inimese jaoks rajatud 

taristu alles kolmandas tähtsusjärjekorras, on otstarbekas rajada kaitsealale uus vaatetorn 

sellisesse kohta, kus raba oleks paremini vaadeldav. Tuleohutuse paremaks tagamiseks ja 

taastatava raba vaatlemiseks tuleb Pääsküla raba kaitsealale rajada uus vaatetorn. Torni 

praegune asukoht ja kaks võimalikku uut asukohta on toodud joonisel 21. Tegevus kuulub III 

prioriteeti. 

Meede: Pääsküla raba vaatetorni rajamine. 

Uue vaatetorni rajamisel tuleb arvestada, et sinna oleks ligipääs ka ratastooliga. Eelistatult 

tuleks vaatetorn rajada metallist karkassile, aga võimalikud on ka muud materjalid. Torni kõrgus 

peaks olema selline, mis võimaldab tornist vaadet üle metsa võimalikult suurele alale 

kaitsealast. Olemasoleva puidust vaatetorni võib ümber ehitada võimalikuks kontserdirajatiseks, 

kus aga tohiks korraldada vaid akustilisi, ilma võimenduseta kontserte.  
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Joonis 21. Vaatetorni olemasolev asukoht (kollane punkt) ja võimalikud uued asukohad 

(rohelised punktid) Pääsküla raba kaitseala (välispiir toodud punase pidevjoonega). 

3.4.6. Suunaviitade korrastamine ja uuendamine 

Eesmärk: Kaitsealale on paigaldatud külastajatele arusaadav ja lihtne suunaviitade süsteem. 

Pääsküla raba teedele ja radadele on paigaldatud 24 suunaviita, nagu toodud joonisel 22.  

Suunaviidad on vajalikud selleks, et külastajad oskaksid kaitseala teede ja radade võrgustikus 

orienteeruda. Suunaviitadel on järgmised peamised eesmärgid: suunata inimesi liikuma 

Pääsküla raba loodusõpperajal; suunata inimesi liikuma Pääsküla raba läbivatel suurematel 

teedel ja suunata inimesi liikuma raba väiksematel loodusradadel. Loodusõpperajale mineku 

algused tuleb tähistada selgelt ja kaugelt nähtavalt arvestades inimeste peamist liikumissuunda 

raja suhtes. 

Suunaviidad loodusraja juurde peavad olema paigaldatud kõigi suuremate kaitseala 

infostendide juurde kaitseala piiril. Suunaviidad peavad olema paigaldatud ka kõikidele 

suurematele teeristidele ja varustatud vajaliku infoga oluliste objektide kohta. Tähistada tuleks 

teerada, mis viib Kasetuka allikate juurde. Suunaviitade kujundus võiks olla kooskõlas 

ülelinnalise viitade võrgustiku kujundusega, aga samas peavad viidad andma külastajatele 

selge informatsiooni kaitsealal orienteerumiseks. Suunaviitade süsteem tuleb töötada välja nii, 

nagu toodud peatükis 3.5 ja sellele vastavalt tellida suunaviitade kujundus ja valmistamine ning 

paigaldus. Suunaviitade hooldus on edaspidi iga-aastane tegevus – vähemalt kord aastas tuleb 

kõik viidad üle vaadata, vajadusel puhastada ja parandada ning hävimise korral asendada. 

Samuti tuleb jälgida, et viidad on loetavad ega ole mattunud kõrgesse rohtu või võssa. Seda 

tuleb arvestada juba viitade paigaldamisel. Tegevus kuulub II prioriteeti. 
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Joonis 22. Pääsküla raba kaitsealale (välispiir toodud punase pidevjoonega) paigaldatud 

suunaviitade asukohad (punased punktid). Enamus olemasolevatest suunaviitadest vajavad 

remonti või puhastamist. Käesoleva kaitsekorralduskavaga kavandatavate uute suunaviitade 

võimalikud asukohad (rohelised punktid). 

Meede: olemasolevate suunaviitade parandamine ja uute suunaviitade tellimine ja 

paigaldamine 

 

3.4.7. Infostendide ja -tahvlite uuendamine ja täiendamine 

Eesmärk: Kaitseala ja selle väärtusi tutvustavad infostendid ja -tahvlid on koostatud ja 

paigaldatud nii, et kaitseala külastajad saavad neilt väärtuste ja käitumisreeglite kohta infot 

kiiresti ja lihtsalt.  

Infostende ja -tahvleid on Pääsküla rabas praegu kokku 20, neist 10 on asukohaskeemi ja 
üldise lühiinfoga stendid, 6 on loodusraja suured temaatilised infostendid ja 4 on loodusraja 
väikesed temaatilised infotahvlid. Suurte üldiste infostendide olemasolevad ja kavandatavad 
asukohad on toodud joonisel 23. Suurtel üldistel infostendidel peaks olema ühesugune teave – 
kaitseala märk, kaitseala skeem ja vähemalt järgnevat infot sisaldav tekst: 

1. Tere tulemast Pääsküla raba kaitsealale. 

2. Mida kaitsealal saab teha - matkata, loodust vaadata, sportida jm. 

3. Looduse õpperada - mida kaitstakse, mida siin näha on. 

4. Käitumisjuhised: 

- Ise toon, ise viin jne. Prügivabalt looduses info. 
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- Kiirem ja tugevam annab alati teed nõrgemale ja aeglasemale. 

- Jalgrattaga tohib sõita üksnes teedel ja kattega radadel, laudteedel ja metsa all sõitmine on 
keelatud. Jalgrattaga jalakäijast möödumisel tuleb sõita kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäija 
kiirusest, ning anda kella. Jalgratturitele võib olla vaja eraldi lisamärki või silti, sest nad ei pruugi 
lugeda muu teksti sees olevat infot. 

- Telkimine ja lõkke tegemine on kaitsealal keelatud. 

- Suitsetamine keelatud. 

5. Õnnetustest ja probleemidest teatamine 

- Tulekahju, õnnetus – telefon … 

- Ohtlikud puud - telefon … 

- Heakorraprobleemid - telefon … 

- Kaitseala reeglite rikkumine – telefon … 

6. Kaitseala valitseja ja kontaktandmed. 

7. Veebiaadressid (QR), kust leiab täiendavat infot kaisteala kohta. 

8. Mootorsõidukite keelumärgid. 

Kõikide kaitseala suuremate sissepääsude juures, nn rabaväravates (Hiiu, Olevi, Sõbra jne) 
peaks üldise suure infotahvli juures olema ka pink ja suur prügikast koos tekstiga, et söö ja joo 
oma kaasavõetud kraam siin ära ja jäta prügi siia, sest rabas prügikaste ei ole. 

Loodusõpperajal paiknevad suured temaatilised infostendid ja väikesed temaatilised infotahvlid 

tuleb kõik uuendada, sest need on kulunud või on amortiseerunud nende puidust alused. Lisaks 

võiks olla infotahvlid kummeli-võtmeheina, kauni kuldkinga, kõdu-koralljuure ja ainulehise 

soovalgu kasvukohtades, nahkhiirte ja kivisisalike leiukohtades ning allikaliste ojade kaldal. 

Temaatiliste infostendide ja -tahvlite olemasolevad ja kavandatavad asukohad on toodud 

joonisel 23 ja neid võiks orienteeruvalt olla järgmisel arvul ja teemadel: 

Suured temaatilised infostendid: 

 

1. Soostumine, olemasolev (loodusrajal) – uuendada. 

2. Kaitseala ööliblikad, olemasolev (loodusrajal) – uuendada. 

3. Kaitseala linnustik (liigid, nende pesitsusajad, elupaiga-eelistus jms), kavandatav (2 tk). 

4. Kaitseala taimestik, kavandatav (2 tk). 

5. Kaitseala imetajad, kavandatav. 

6. Kaitseala tolmeldajad, kavandatav. 

7. Kaitseala päevaliblikad, olemasolev (loodusrajal) – uuendada. 

8. Turvas, olemasolev (loodusrajal) – uuendada. 

9. Põlendik, olemasolev (loodusrajal) – likvideerida. 

10. Tiik, olemasolev (loodusrajal) – uuendada. 

11. Kaitseala kiilid, kavandatav. 

12. Kaitseala kooslused, kavandatav. 

13. Kaitseala ajalugu, kavandatav. 

14. Kaitseala veerežiimi taastamine, kavandatav. 



 61  

 

Väikesed temaatilised infotahvlid: 

 

15. kuklased, kavandatav 

16. kummeli-võtmehein, kavandatav 

17. kaunis kuldking, kavandatav 

18. kõdu-koralljuur, kavandatav 

19. ainulehine soovalk, kavandatav 

20. nahkhiired, kavandatav 

21. kivisisalik, kavandatav 

22. oblikad ja käpalised, olemasolev (loodusrajal) – likvideerida 

23. põleng ja tupp-villpea, olemasolev (loodusrajal) – likvideerida 

24. linnud ja imetajad, olemasolev (loodusrajal) – likvideerida 

25. raiesmik, olemasolev (loodusrajal) – likvideerida 

26. allikad, olemasolev (loodusrajal) – uuendada 

27. kobras ja kraavid, olemasolev (loodusrajal) – likvideerida 

28. sookoosluste taastamine, kavandatav (4 tk) 

29. madalsoo, kavandatav 

30. Jaaniallika oja, kavandatav 

31. kuklase pesa, kavandatav 

32. kobras, kavandatav 

 

Kokku võiks kaitsealal olla 15 suurt infostendi, neist 10 kaitsealadele sisenevate teede ääres ja 

5 kaitseala sees suuremate teede ja laudteede ääres. Infostendide uuendamisel tuleb koostada 

ja avaldada tekst eesti keeles ja suurematel tahvlitel ka inglise keeles. Kus võimalik, tuleb 

tahvlitele lisada olulisemaid piktogramme ja QR-koode. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

Meede: uue infoga stendide ja –tahvlite tellimine ja paigaldamine 

Temaatilistel infostendidel avaldatud info tuleb avaldada paralleelselt ka veebis, nt portaalis 

avastusrada.ee. Tegevus kuulub II prioriteeti. 

Meede: stendide info on aktuaalsena avaldatud ka veebis, portaalis avastusrada.ee 
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Joonis 23. Pääsküla raba kaitsealale (välispiir toodud punase pidevjoonega) paigaldatud 

suured infostendid ja loodusraja infotahvlid (punased punktid), mis vajavad kõik kas uuendamist 

või hindamist, kas neid on vaja või tuleks mõned neist eemaldada. Suurte roheliste punktidena 

on toodud kaitseala suuremate sissepääsude juurde käesoleva kaitsekorralduskavaga 

kavandatavad uute suurte üldise info ja asukohakaardiga infostendide võimalikud asukohad. 

Suurte kollaste punktidena on toodud käesoleva kaitsekorralduskavaga kavandatavate 

temaatiliste suurte infostendide võimalikud asukohad ja helesiniste punktidena kavandatavate 

väiksemate temaatiliste infotahvlite võimalikud asukohad. Punased numbrid viitavad temaatiliste 

infostendide ja tahvlite numeratsioonile tekstis eespool. 

3.4.8. Avalikkuse teavitamine ja kaasamine 

Eesmärk: Avalikkusele on kättesaadav sisuline ja ajas uuenev teave Pääsküla raba kaitseala 

väärtuste ja kaitse-eesmärkide, külastuskorralduse ja plaanitavate tööde kohta. Kõikide 

plaanitavate tööde osas, mis väljuvad väikesemahulise regulaarse hoolduse töö raamest, tuleb 

võimaldada avalikkuse sisuline kaasarääkimine piisava etteteatamisega, sh ajal mil eksisteerib 

võimalus selliste tööde tegemisest üldse loobuda. Huvilisi kaasatakse kaitseala töödesse nii 

rahvateaduse projektide kui ka talgutööde kaudu. 

Kaitseala väärtuste paremaks tutvustamiseks ning inimeste kaitsetegevustesse kaasamiseks 

kasutatakse harrastusteaduse lähenemist. Valitud huvipunktidesse (näiteks kergemini 

ligipääsetavad allikad), kuhu paigaldatakse ka infotahvlid, lisatakse võimalus läbi viia lihtsamaid 

vaatluseid (kirjeldamine, pildistamine, veetaseme jäädvustamine, veetemperatuuri ja vooluhulga 

mõõtmine, jne) ning suunatakse külastajad neid andmeid sisestama spetsiaalsesse 

andmebaasi. Allikavaatluste jaoks on olemas allikad.info keskkond. Eluslooduse vaatluste jaoks 

LVA. Infotahvlitel on toodud viited andmebaasidele ja lisamaterjalidele ning lihtne juhend 

vaatluse läbiviimiseks. Võimalusel on kohapeal olemas ka vaatluseks vajalikud lihtsamad 
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mõõtevahendid (nt termomeeter, vooluhulga mõõtmise vahendid, mõõtelatt veetaseme 

fikseerimiseks). 

Pääsküla raba kaitseala kohta on internetist leitav üldine teave, aga kaitseväärtusi kirjeldavat 

materjali on suhteliselt vähe. Kindlasti on vajalik koondada kogu olemasolev teave kaitseala 

looduskeskkonna kohta, samuti loodusõppe- ja virgestustaristu kohta, kaitsealal lubatavate ja 

mittelubatavate inimtegevuste kohta ning kõikide plaanitavate tööde kohta, seejuures piisava 

ajavaruga ette teavitades. Kodulehel tuleb kajastada nii planeeritavaid kui ka juba teostatud 

töid, inventuure ja uuringuid. 

Jätkatakse Pääsküla raba väärtuste, külastuskoormuse ja -korralduse, kaitsekorralduslike 

tööde, inventuuride ja uuringute kohta käiva teabe koondamist ja täiendamist Tallinna 

Keskkonnaveebi (www.tallinn.ee/est/keskkond/Paaskula-kaitseala). Tegevus kuulub I 

prioriteeti. 

Meede: Pääsküla raba kaitseala infomaterjali koondamine ning avaldamine.  

Avalikkuse ja huvirühmadega avatud ja aktiivse suhtlemise huvides korraldab kaitseala valitseja 

iga-aastaselt kaitsealaga seotud avalikke huvi- ja arutelupäevi. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

Meede: Pääsküla raba iga-aastaste avalike huvipäevade korraldamine.  

 

3.4.9. Loodushariduse edendamiseks vajalike tegevuste 

arendamine 

Eesmärgid:  

 

- Kaitseala väärtuste tutvustamiseks ja võimalikult laialt levitamiseks on uuendatud Pääsküla 

raba voldik, mille materjal on saadaval ka elektrooniliselt ja veebis ning levitatud läbi QR 

koodi.  

- Loodusõppeks Pääsküla rabas on välja töötatud ja Tallinna koolides rakendatud järgmised 

õuesõppe programmid: taimed, eriti käpalised; liblikad; tolmeldajad; kiilid; kuklased; linnud; 

imetajad; kahepaiksed ja roomajad; raba jt sookooslused; allikad ja allikasood. 

- Loodushariduse ja teadlikkuse tõstmise eesmärgil kaasatakse huvirühmad kaitseala vajalike 

tööde tegemise talgutele. 

Pääsküla raba kaitseala loodusõpperada on üheks peamiseks looduse aktiivse õuesõppe 

läbiviimise kohaks nii Nõmme linnaosas kui ka kogu Tallinnas. Seda võimalust kasutavad 

mitmed koolid ja Nõmme Loodusmaja (www.nommeloodusmaja.ee). Nõmme loodusmaja on 

koostanud ka voldiku “Nemad elavad Pääsküla rabas” ning töövihiku õpetajatele “Retked 

Pääsküla rabas”. Pakutakse ka õuesõppe programmi “Rabad”, mis toimub Pääsküla raba 

kaitsealal. Loodushariduse edendamiseks võiks uuendada Pääsküla raba voldiku ja välja 

töötada õppeprogrammi(d) järgmistel teemadel: taimed, eriti käpalised; liblikad; tolmeldajad; 

kiilid; kuklased; linnud; imetajad; kahepaiksed ja roomajad; raba jt sookooslused; allikad ja 

http://www.tallinn.ee/est/keskkond/Paaskula-kaitseala
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allikasood. Õppeprogramme võiks edukalt pakkuda ka täiskasvanutele-loodushuvilistele ning 

peredele nädalavahetuse sisustamiseks.  

Meede 1: Pääsküla raba voldiku uuendamine ja QR-kodeerimine. 

Kaitseala valitseja tellib voldiku teksti koostamise, kujundamise ja trükkimise. Üheks 

võimaluseks on ka pdf-faili kujundamine, mis on allalaetav Tallinna Keskkonnaveebist ja näiteks 

Nõmme Loodusmaja kodulehelt. Tegevus kuulub III prioriteeti. 

 

Meede 2: Õppeprogrammide väljatöötamine järgmistel teemadel: taimed, eriti käpalised; 

liblikad; tolmeldajad; kiilid; kuklased; linnud; imetajad; kahepaiksed ja roomajad; raba jt 

sookooslused; allikad ja allikasood. Kaitseala valitseja tellib õppeprogrammide koostamise. 

Tegevus kuulub III prioriteeti. 

 

Meede 3: Kaitsekorralduslike loodustalgute korraldamine kaitsealal vastavalt vajadusele ja 

kaasates nii avalikkust kui huvirühmi. Kaitseala valitseja korrladab vastavaltvajadusele 

loodustalguid. Tegevus kuulub III prioriteeti. 

 

3.4.10. Kaitseala pinnase reostumise peatamine 

Kaitsealale suubuvatest trassidest väljuv vesi on ala külastavate inimeste sõnul sageli 

reostusele viitava värvi või lõhnaga. Tõhusa kontrolli tagamiseks on vajalik ka kaitseala 

külastajate poolne tagasiside Tallinna abitelefonile 14410 võimaliku kahtlusega reostuse 

leidmise korral. 

Regulaarselt tuleks teha nii kaitseala piiridel asuvate allikate kui ka kaitsealale suubuvate 

kraavide veekvaliteedi uuringuid. Samuti tuleb välja selgitada võimalikud illegaalsed reovee 

sissevoolud kaitsealaga piirnevatelt kinnistutelt. Kui selgub, et vesi on reostunud, siis tuleks 

selgitada välja selle reostuse allikad ning need kõrvaldada. 

Meede: Kaitseala valitseja korraldab sissevoolukohtade kaardistamise ja veekvaliteedi 

uuringud.  

3.5. Muud kaitsekorralduslikud tegevused 

Pääsküla raba kaitseala väärtuslike looduskoosluste taastamiseks ja säilimiseks on väga oluline 

et neid ei ohustaks vee ega õhu kaudu koosluseid oluliselt muutev reostus, sh toitainete rohkus. 

Samuti tuleb jälgida et invasiivsed võõrliigid ei ohustaks kaitseala elustikku. Oluline oht kaitseala 

kõikide väärtuste säilimisele on põlenguoht.  

Kui kaitsealale millegi (näiteks prügikast või pink) paigutamist kaalutakse, tuleb seejuures lisaks 

kaitseala loodusväärtustele ja kaitse-eesmärkidele arvestada objekti elutsüklit, potentsiaalset 

kasutust ning hooldust. Prügikaste tuleks kaitsealale planeerida minimaalselt ja vaid sel juhul, 

kui eelarves on ette nähtud piisavad vahendid nende tühjendamiseks ja hooldamiseks. Igal 

prügikastil peab olema telefoninumber, kuhu helistada, kui prügikast on täis, ning individuaalne 
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prügikasti number, et oleks üheselt arusaadav, millisest prügikastist räägitakse.  Kui rabas on 

pink, aga selle kõrval puudub prügikast, hakkab sinna kõrvale kohe tekkima prügi, tavaliselt 

suitsukonid.  Ka pinkidel peaks olema suitsetamist keelav märk ja number. Lisada pinkide 

juurde silt tekstiga “Palun võta oma prügi kaasa. Lähim prügikast asub …” 

Pinke ja prügikaste tuleks kaitseala taristule paigaldada minimaalselt ja pigem vaid kaitseala 

äärealadele. 

3.5.1. Kaitsealale suubuvate kraavide, veelaskude ja kaitsealal 

asuvate allikate veekvaliteedi kontroll 

Kaitse-eesmärk: trasside (sh piirnevate majapidamiste võimalike illegaalsete trasside), 

kraavide ega allikate kaudu ei jõua kaitsealale reovett ega reostunud sademevett. 

 

Regulaarselt tuleb teha nii kaitseala piirialadel asuvate allikate kui ka kaitsealale suubuvate 

kraavide ja veelasketorude veekvaliteedi uuringuid. Kui selgub, et vesi on reostunud, siis tuleks 

selgitada välja selle reostuse allikad ning need kõrvaldada. Tuleb teostada pidevat kontrolli 

trasside väljalaskeavade üle ning pistelisi kontrolle vastavalt laekunud teadetele. Tegemist on 

iga-aastase pideva tegevusega. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.5.2. Võõrliikide seire ja ohjamine kaitsealal 

Kaitse-eesmärk: Invasiivsete võõrliikide levik on kaitsealal kontrolli all ja võõrliigid ei ohusta 

kaitseala väärtuslikke looduskooslusi. 

 

Regulaarselt tuleb kaitsealal teha võõrliikide levikuseiret ning aktiivselt võõrliike kaitsealalt 

tõrjuda. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

3.5.3. Põlengute ohu vähendamine kaitsealal 

Kaitse-eesmärk: Ulatuslike maastikupõlengute oht kaitseala looduskooslustele jt kaitseväärtus-

tele ning inimasustusele kaitseala ümber on minimeeritud  

Kõige paremini vähendab tuleohtu kaitsealal täiemahuline veerežiimi taastamine, nagu toodud 

2021. aasta lõpus valminud Pääsküla rabakoosluse hüdroloogilise režiimi taastamise kavas 

(ELF Ring OÜ, 2021). Täpsemalt on vajalikud tegevused kirjeldatud nimetatud kavas ja ptk-is 

3.3.19 (lk 50 ja 51) eespool. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

Kaitsealal tuleb teha regulaarset põlenguohu järelevalvet ja aktiivset teavitustööd igasuguse 

tuletegemise (sh suitsetamise ja lõkke tegemise) keelu kohta kaitsealal. Kõikidele infotahvlitele 

tuleb panna suitsetamist, telkimist ja lõkke tegemist keelav märk. Tegevus kuulub I prioriteeti. 

 

 

 

https://uuringud.tallinnlv.ee/file_download/1313
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3.6. Kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava 

3.6.1. Pääsküla raba kaitseala kaitse-eeskirja muutmine 

Pääsküla raba kaitse-eeskirja tuleks peale inventuuride ja uuringute teostamist täiendada 

eeskätt täpsustades kaitseala kaitse-eesmärke. Pääsküla raba kaitseala kaitse-eesmärkide 

seas võiks olla loetletud ka kõik kaitsealal registreeritud II kaitsekategooria liigid ja 

loodusdirektiivi elupaikadest “allikad ja allikasood” (7160). Kaitseala kaitse-eeskirjas tuleks teha 

muudatusi selliselt, et tagatud oleks kaitseala põhimõte – esikohal on looduse huvid. Seetõttu 

tuleks vaadata kaitse-eeskirjas üle ja vajadusel kustutada või muuta virgestusvõimaluste 

säilitamise ja parandamisega seotud sätted, sest need võivad kergesti minna vastuollu looduse 

huvide tagamisega kaitsealal. Lisaks sellele võiks kaitseala piire laiendada selliselt, et kaitseala 

hõlmaks kogu praeguse Tallinna linna piiresse jääva endise Pääsküla raba roheala, nagu 

toodud joonisel 24. Kaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri muudatuse ettepaneku koostab ja selle 

menetluse ning avalikustamise ja kaasamisega tegeleb kaitseala valitseja. Tegevus kuulub II 

prioriteeti. 

 

 

Joonis 24. Pääsküla raba kaitseala välispiiri laienduse ettepanek (roheline joon) ja selle 

erinevus kehtivast välispiirist (punane joon). 

3.6.2. Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava uuendamine 

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava vahehindamine peab toimuma 2026. aastal. 

Kaitsekorralduskava uuendamine peab toimuma 2031. a. Tegevus kuulub II prioriteeti. 
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4. Tegevuste ajakava, indikatiivne eelarve ja kaitse korraldajad 
 

Tabelis 3 on toodud kaitsekorralduslike tegevuste tüübid, korraldajad, prioriteetsus, ajakava ja indikatiivne eelarve prognoos. 
 
Tegevused on jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele järgmistesse prioriteetsusklassidesse:  
 
1) esimene prioriteet – hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu, see on väärtuste 
säilimisele ja toimiva ohuteguri kõrvaldamisele suunatud tegevus; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus;  
2) teine prioriteet – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele;  
3) kolmas prioriteet – soovituslik tegevus ehk tegevus, mis aitab kaudselt kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite 
kõrvaldamisele. 
 
Tabel 3. Kaitsekorralduskava ajakava, korraldajad ja indikatiivne eelarve. Tähistus: KeKo – Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet; KAUR – 

Keskkonnaagentuur; VVO – valitsusväline organisatsioon (MTÜ, SA). 

Jrk Tegevuse nimetus Tegevuse tüüp Korraldaja 
Priori- 

teet 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 KOKKU 

Inventuurid, seired, uuringud (tuh. eur) 

1. 
Sõnajalgtaimede 
inventuur 

Inventuur KeKo/VVO III 10          10 

2. Sammalde inventuur Inventuur KeKo/VVO III  10         10 

3. Seente inventuur Inventuur KeKo/VVO III   10        10 

4. Samblike inventuur Inventuur KeKo/VVO III    10       10 

5. 
Kivisisalike sigimis-, 
talvitumis- ja suviste 
elupaikade inventuur 

Inventuur KeKo/VVO I 5    5    5  15 

6. 
Kaitsealuste taimede 
leiukohtade seire 

Seire KeKo/VVO I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

7. 
Sookoosluste taastumise 
seire 

Seire KeKo/VVO I     5 5 5 5 5 5 30 

8. 
Allikate ja 
sademeveelaskude 
veekvaliteedi seire 

Seire KeKo/VVO I  15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

9. Allikate seisundi uuring Uuring KeKo/VVO II 20          20 
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Jrk Tegevuse nimetus Tegevuse tüüp Korraldaja 
Priori- 

teet 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 KOKKU 

10. 
Madalsoode seisundi 
uuring 

Uuring KeKo/VVO II  20         20 

11. 
Siirdesoode seisundi 
uuring 

Uuring KeKo/VVO II   20        20 

12. Liivikute seisundi uuring Uuring KeKo/VVO II 10          10 

13. Külastuskoormuse uuring Uuring KeKo/VVO II 20          20 

Hooldus, taastamine ja ohjamine 

14. 
Kummeli-võtmeheina 
kasvukoha hooldamine 

Kasvukoha 
hooldustöö 

KeKo/VVO I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

15. 
Kõdu-koralljuure 
kasvukoha hooldamine 

Kasvukoha 
hooldustöö 

KeKo/VVO I 1  1  1  1  1  5 

16. 
Kauni kuldkinga 
kasvukoha hooldamine 

Kasvukoha 
hooldustöö 

KeKo/VVO I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17. 
Ainulehise soovalgu 
kasvukoha hooldamine 

Kasvukoha 
hooldustöö 

KeKo/VVO I  1  1  1  1   4 

18. 
III kaitsekategooria 
käpaliste kasvukohtade 
hooldamine 

Kasvukoha 
hooldustöö 

KeKo/VVO II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

19. 
Kivisisaliku elupaikade 
hooldamine 

Elupaikade 
hooldustöö 

KeKo/VVO I  2  2  2  2   8 

20. 
Nahkhiirte elupaikade 
hooldamine 

Elupaikade 
hooldustöö 

KeKo/VVO I 2   2   2    6 

21. 
Kahepaiksete elupaikade 
hooldamine 

Elupaikade 
hooldustöö 

KeKo/VVO II  10   10   10   30 

22. 
Kimalaste elupaikade 
hooldamine 

Elupaikade 
hooldustöö 

KeKo/VVO II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

23. 
Kiilide elupaikade 
hooldamine 

Elupaikade 
hooldustöö 

KeKo/VVO II 1  1  1  1  1  5 

24. 
Kuklaste elupaikade 
hooldamine 

Elupaikade 
hooldustöö 

KeKo/VVO II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

25. 
Allikate ja allikasoode 
hooldus ja taastamine 

Koosluste hooldus ja 
taastamine 

KeKo/VVO I 5  5  5  5  5  25 



 

 69 

Jrk Tegevuse nimetus Tegevuse tüüp Korraldaja 
Priori- 

teet 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 KOKKU 

26. 
Madalsoode hooldus ja 
taastamine 

Koosluste hooldus ja 
taastamine 

KeKo/VVO II  10   10   10   30 

27. 
Siirdesoode ja 
siirdesoometsade 
taastamine ja hooldus 

Koosluste hooldus ja 
taastamine 

KeKo/VVO II   10    10    20 

28. 
Rabade ja rabametsade 
taastamine ja hooldus 

Koosluste hooldus ja 
taastamine 

KeKo/VVO I 50 50 50  5  5  5  165 

29. Nõmmemetsade hooldus Koosluse hooldustöö KeKo/VVO II  5   5   5   15 

30. 
Aiataguse allikate 
puhastamine 

Koosluse hooldustöö KeKo/VVO II 5     5     10 

31. 
Aiataguse allikate ümber 
laudtee ja piirete rajamine 

Koosluse hooldustöö KeKo/VVO II    20       20 

32. 
Kasetuka allikate 
puhastamine 

Koosluse hooldustöö KeKo/VVO I  5     5    10 

33. 
Kuivenduskraavide 
sulgemine 

Koosluse 
taastamistöö 

KeKo/VVO I 50 50 50 20       170 

Taristu, tehnika ja loomad 

34. 
Kaitseala tähiste 
paigaldamine 

Taristu rajamine KeKo II 10          10 

35. 
Kaitseala teede 
korrashoid 

Taristu hooldamine KeKo II 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

36. 
Laudteede võrgustiku  
korrastamine ja 
uuendamine 

Taristu rajamine ja 
hooldamine 

KeKo II 20 50  10  10  50  10 150 

37. 
Suunaviitade 
korrastamine ja 
uuendamine 

Taristu rajamine ja 
hooldamine 

KeKo II 20  5  5  20  5  55 

38. 
Infostendide ja –tahvlite 
uuendamine 

Taristu rajamine ja 
hooldamine 

KeKo II 30  5  5  20  5  65 

39. Vaatetorni rajamine 
Taristu rajamine ja 

hooldamine 
KeKo III     35 35     70 

Kavad, eeskirjad 
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Jrk Tegevuse nimetus Tegevuse tüüp Korraldaja 
Priori- 

teet 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 KOKKU 

40. 
Pääsküla raba kaitseala 
kaitse-eeskirja 
uuendamine 

Kaitse-eeskirja 
muutmine 

KeKo I 10          10 

41. 
Pääsküla raba kaitseala 
kaitsekorralduskava 
uuendamine 

Kaitsekorralduskava 
muutmine 

KeKo I          10 10 

Kaitseala tutvustamine ja keskkonnaharidus 

42. 
Avalikkuse teavitamine ja 
kaasamine veebis 

Kaitseala 
tutvustamine 

KeKo II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

43. 
Pääsküla raba voldiku 
uuendamine 

Trükise koostamine KeKo/VVO III  5         5 

44. 
Õppeprogrammide 
väljatöötamine 

Õppeprogrammide 
väljatöötamine 

KeKo/VVO III  10 10        20 

Muud tegevused 

45. 
Kraavide, trasside ja 
allikate veekvaliteedi 
kontroll 

Muu KeKo I 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 

 KOKKU    313 277 216 114 141 107 123 132 81 74 1578 



 

 

5. Kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamine 
 

Tabel 4. Kaitsekorralduskava perioodi tulemuslikkuse hindamine.  

 

Jrk Väärtus Indikaator Kriteerium Tulemus Selgitus 

2.1.1.1 Kummeli-
võtmehein  

Kasvukoh-
tade arv ja 
asurkonna 
suurus 

Kasvukohtade arv 
ja taimede arv neis 

Säilinud on vähemalt üks 
kasvukoht ≥7 taimega 

Info laekub 
riiklikust ja iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.1.2 Kõdu-
koralljuur 

Kasvukoh-
tade arv ja 
asurkonna 
suurus 

Kasvukohtade arv 
ja taimede arv neis 

Säilinud on vähemalt üks 
kasvukoht kokku ≥4 
taimega 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.1.3 Ainulehine 
soovalk 

Kasvukoh-
tade arv ja 
asurkonna 
suurus 

Kasvukohtade arv 
ja taimede arv neis 

Säilinud on vähemalt üks 
kasvukoht kokku ≥1 
taimega 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.1.4 Kaunis 
kuldking 

Kasvukoh-
tade arv ja 
asurkonna 
suurus 

Kasvukohtade arv 
ja taimede arv neis 

Säilinud on vähemalt üks 
kasvukoht kokku ≥5 
taimega 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.1.5 III kaitse-
kategooria 
käpalised 

Kasvukoh-
tade arv ja 
asurkonna 
suurus 

Kasvukohtade arv Säilinud on vähemalt 20 
halli käpa, üks hariliku 
käoraamatu, üks 
tumepunase neiuvaiba, 
üks roomava öövilge, 20 
kahelehise käokeele, 15 
vööthuul-sõrmkäpa, üks 
kahkjaspunase sõrmkäpa, 
üks pruunika pesajuure, 10 
kuradi-sõrmkäpa, üks soo-
neiuvaiba, 20 suure 
käopõlle ja kolm laialehise 
neiuvaiba kasvukohta 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.2.1 Kivisisalik Leiukohta-
de arv ja 
asurkonna 
suurus 

Leiukohtade arv ja 
loomade arv neis 

Säilinud on vähemalt kaks 
kivisisaliku leiukohta, kus 
on mõlemas registreeritud 
vähemalt üks loom 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.2.2 Nahkhiired Leiukohta-
de arv ja 
asurkonna 
suurus 

Leiukohtade arv ja 
loomade arv neis 

Säilinud on vähemalt üks 
nahkhiirte 
leiukoht/toitumisala, kus on 
registreeritud vähemalt neli 
liiki nahkhiiri 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.2.3 Kahepaiksed Kudemis-
kohtade arv 
ja 
asurkonna 
suurus 

Leiukohtade arv ja 
loomade arv neis 

Säilinud on vähemalt 10 
kahepaiksete 
kudemiskohta, kus on 
kokku registreeritud 
vähemalt kaks liiki 
kahepaikseid 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.3.1 Kimalased Registreeri-
tud liikide 
arv 

Registreeritud 
liikide arv 

Registreeritakse vähemalt 
11 liiki kaitsealuseid 
päriskimalasi 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 
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Jrk Väärtus Indikaator Kriteerium Tulemus Selgitus 

2.1.3.2 Kiilid Registreeri-
tud 
kaitsealuste 
liikide arv 

Registreeritud 
kaitsealuste liikide 
arv 

Registreeritakse vähemalt 
1 liiki kaitsealuseid kiile 

Info laekub iga-
aastasest 
kaitsekorraldusliku
st seirest 

2.1.3.3 Kuklased Asustatud 
pesade arv 

Asustatud pesade 
arv 

Säilinud on vähemalt 10 
kaitsealuste kuklaste 
asustatud pesa 

Pisteline 
kontrollkäik 

2.2.1 Allikad ja 
allikasood 

Allikate arv, 
koosluse 
pindala  

Allikate arv ja 
allikasoode 
pindala 

Säilinud või taastunud on 
vähemalt 27 allikat koos 
neid ümbritseva allikasoo 
ilmelise kooslusega 
vähemalt 0,5 ha suurusel 
alal 

Pisteline 
kontrollkäik 

2.2.2 Madalsood Koosluse 
pindala 

Madalsoode 
pindala 

Säilinud või taastunud on 
vähemalt 25 ha heas 
seisundis madalsoid 

Pisteline 
kontrollkäik 

2.2.3 Siirdesood ja 
siirdesoo-
metsad 

Koosluse 
pindala 

Siirdesoode ja 
siirdesoometsade 
pindala 

Säilinud või taastunud on 
vähemalt 30 ha siirdesoid 
ja siirdesoometsi 

Pisteline 
kontrollkäik 

2.2.4 Rabad ja 
rabametsad 

Koosluse 
pindala 

Rabade ja 
rabametsade 
pindala 

Säilinud või taastunud on 
vähemalt 30 ha raba ja 
rabametsa 

Pisteline 
kontrollkäik 

2.2.5.1 Nõmme-
metsad 

Koosluse 
pindala 

Nõmmemetsade 
pindala 

Taastunud on vähemalt 5 
ha liivaste häiludega 
nõmmemetsa 

Pisteline 
kontrollkäik 

2.3.1 Aiataguse 
allikad 

Seisund Soodne seisund Allikad on säilinud soodsas 
seisundis 

Pisteline 
kontrollkäik 

2.3.2 Kasetuka 
allikad 

Seisund Soodne seisund Allikad on säilinud soodsas 
seisundis 

Pisteline 
kontrollkäik 
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7. Lisad 
 

7.1. Lisa 1. Pääsküla raba kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 

Vastu võetud 03.10.2013 nr 55 
 

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lg 7 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna 
Linnavolikogu 28. mai 2009 määrusega nr 18 „Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlusˮ. 
 
§ 1. Pääsküla raba kaitse alla võtmine ja kaitse-eesmärk 
 
(1) Määrusega võetakse kohaliku kaitse alla Pääsküla raba (edaspidi kaitseala). 
(2) Kaitseala kaitse-eesmärk on: 
1) väärtusliku maastiku ja selle üksikelementide kaitse; 
2) kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse; 
3) virgestusvõimaluste säilitamine ja parandamine. 
 
§ 2. Kaitseala asukoht 
 
(1) Kaitseala asub Nõmme linnaosas. 
(2) Kaitseala välispiir on kantud määruse lisas esitatud kaardile. 
 
§ 3. Kaitseala valitseja 
 
Kaitseala valitseja on Tallinna Keskkonnaamet. 
 
§ 4. Lubatud tegevus 
 
(1) Inimestel on lubatud viibida kogu kaitsealal ning korjata seal marju, seeni ja muid metsa 
kõrvalsaadusi. 
(2) Kaitsealal on lubatud korraldada kuni 50 osalejaga rahvaüritusi paikades, mille kaitseala 
valitseja on selleks ette valmistanud ja tähistanud. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse 
korraldamine ning rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohtades 
on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul. 

http://bio.edu.ee/taimed/general/indexnimek.html
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(3) Mootorsõiduki ja maastikusõidukiga võib kaitsealal sõita kaitseala valitseja nõusolekul. 
Jalgrattaga on lubatud sõita teedel ja kattega radadel. 
(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud: 
1) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus; 
2) kraavide sulgemine ja veetaseme reguleerimine sookoosluse veerežiimi taastamiseks; 
3) metsakoosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile. Kaitseala valitsejal on õigus 
esitada nõudeid raie tehnoloogia ja aja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside 
ning puistu koosseisu ja täiuse kohta. 
 
§ 5. Keelatud tegevus 
 
(1) Kaitsealal on keelatud: 
1) uue maaparandussüsteemi rajamine; 
2) maavarade kaevandamine; 
3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine; 
4) uuendusraie; 
5) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine; 
6) jahipidamine ja kalapüük; 
7) telkimine ja lõkke tegemine; 
8) roo varumine külmumata pinnasel; 
9) tee ja tehnovõrgu rajatiste rajamine ning ehitiste püstitamine. Erandina võib kaitseala 
valitseja nõusolekul rajada teid ja tehnovõrgu rajatisi ning püstitada ehitisi kaitsekorraldus- ja 
virgestusotstarbeks ning teha olemasolevate rajatiste hooldus- ja remonttöid. 
(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud: 
1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine; 
2) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingud; 
3) metsamajandamiskava väljastamine; 
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine; 
5) nõusoleku andmine väikeehitise ehitamiseks; 
6) projekteerimistingimuste andmine; 
7) ehitusloa andmine. 
 
§ 6. Tegevuse kooskõlastamine 
 
(1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala 
valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või 
seisundit. 
(2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud 
kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-
eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt 
haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes. 
 
Toomas Vitsut 
Tallinna Linnavolikogu esimees 

 


