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Lühikokkuvõte 
Tallinna elurikkuse tegevuskava aastateks 2016–2020 lähtub Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 
2030 ning Tallinna keskkonnakaitse arengukavast aastateks 2013–2018. Tegevuskava läbivad kolm 
elurikkusega ja omavahel seotud teemat: loodusväärtuste uuringud, ökosüsteemiteenused ja 
kliimamuutustega kohanemine.  
 
Elurikkuse tegevuskava esmane ülesanne on saada 2020. aastaks täielik ülevaade Tallinna 
territooriumi elurikkusest ja loodusväärtustest. Alusuuringutest saadavad andmed on vältimatu sisend 
tegevuskava kõikide teiste meetmete ja tegevuste elluviimisse.  
 
Tegevuskava teine ülesanne on hakata linna ette valmistama edukaks kliimamuutustega 
kohanemiseks. Kliimamuutustest tingitud äärmuslike ilmastikuolude ja valingvihmade sagenemine, 
aastakeskmise temperatuuri tõus, lumikatteperioodi lühenemine ja mitmed teised kliimariskid on 
paratamatus, mis hakkab üha sagedamini kaasa tooma keskkonna-, tervise- ja majanduslikke kahjusid 
linnaelanikele, ettevõtetele ja linnavalitsusele. Need kahjud on seda suuremad, mida kehvemas 
seisukorras on elurikkuse poolt pakutavad ökosüsteemiteenused. Tallinn saab kahjusid vältida ja 
vähendada, kasutades tehnoloogiliste lahenduste kõrval looduspõhiseid lahendusi, mis aitavad tagada 
ökosüsteemiteenuste toimimise ja Tallinna ökosüsteemi taastuvuse.  
 
Tallinna elurikkuse tegevuskavas aastateks 2016–2020 on esitatud 13 meedet ja 106 tegevust 
kogumaksumusega 1,655 mln EUR. Aastane eelarve maht on vahemikus 134 000 – 485 000 EUR.  
 

1. Mis on elurikkus? 
Elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse moodustavad taime- ja loomaliigid ning muud eluvormid ja 
nende elupaigad. Elurikkus hõlmab geneetilist, liigilist ja ökosüsteemide mitmekesisust, mis on 
üheskoos elu aluseks Maal. Elurikkus ei hõlma ainult kaitsealuseid ja haruldasi liike, vaid valdava osa 
elurikkusest moodustavad tavaliigid. Linna elurikkus moodustub niisamuti peamiselt tavalistest ja 
kaitse all mitteolevatest liikidest, kuid linna metsades, parkides, jäätmaadel ja märgaladel võib elada 
ka kümneid kaitsealuseid liike.  
 
Olenemata liikide kaitsestaatusest ei pruugi linnas elupaiga leidnud liikide seisund soodne olla. Linnas 
on taimedele-loomadele sobilike elupaikade arv piiratud ja elupaikade hulk väheneb pidevalt. Seda 
protsessi saab tasakaalustada, kui arvestada elurikkusega strateegilistes otsustes ning tegeleda 
linnaelustiku hoidmisega süstemaatiliselt ja sihipäraselt.  
 
Linnaökoloogia valdkonnas viimastel kümnenditel läbiviidud uuringud on korduvalt tõestanud, et 
elurikkus pole mitte ainult oluline iseeneses, vaid linnade elustik on tähtis ka inimestele. Inimesel on 
loomulik vajadus viibida rohelusest ja elurikkusest ümbritsetud keskkonnas ning seda eriti linnas, kus 
looduslikke alasid pigem napib. Elurikas ja roheline linnakeskkond koos taimede ja loomadega 
parandab inimeste meeleolu ja tervist, pakub liikumis- ja sportimisvõimalusi. Neid keskkonnakaitselisi 
ja sotsiaalmajanduslikke hüvesid, mida elurikkus inimestele pakub, nimetatakse 
ökosüsteemiteenusteks ehk loodushüvedeks. Seega elurikkus, ökosüsteemiteenused ja inimeste 
heaolu on omavahel tihedalt seotud.  
 
Lisaks puude, põõsaste ja rohttaimede poolt pakutavatele hüvedele pakuvad inimestele 
ökosüsteemiteenuseid ka loomad ja teised elustikurühmad. Kuna inimese heaolu sõltub osalt tema 
ümbruskonna elurikkusest, siis peetakse elurikkuse seisundit ja linnalooduse poolt pakutavate 
ökosüsteemiteenuste kvaliteeti sotsiaalmajanduslike näitajate kõrval samaväärselt oluliseks 
elukvaliteedi näitajaks linnas.  
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2. Tegevuskava koostamise eesmärk 
Tallinna elurikkuse tegevuskava 2016–2020 koostamine algatati eesmärgiga viia ellu ja täpsustada 
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013. a määrusega nr 39 kehtestatud Tallinna keskkonnakaitse 
arengukava 2013 – 2018 osades, mis käsitleb looduse mitmekesisuse valdkonda, selle uurimist, kaitset 
ja tutvustamist Tallinnas. Elurikkuse tegevuskava juhindub ka Tallinna volikogu 16. juuni 2011. a 
otsusega nr 107 kehtestatud Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030.  
 
Tallinna elurikkuse tegevuskava 2016–2020 eesmärk on looduse mitmekesisuse säilitamine ja 
elurikkuse suurendamine. Eesmärk tuleneb Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030 ning Tallinna 
keskkonnakaitse arengukavast aastateks 2013-2018. Elurikkuse tegevuskava panustab ka mitmete 
teiste Tallinna keskkonnavaldkonna eesmärkide täitmisse, sh Euroopa rohelise pealinna tiitli 
saavutamisse 2018. aastaks.  
 

3. Arengukava koostamise metoodika kirjeldus 
Tallinna elurikkuse tegevuskava koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, 
Tallinna põhimäärusest, Tallinna arengudokumentide menetlemise korrast, strateegiast „Tallinn 
2030”, Tallinna arengukavast, Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030, Tallinna keskkonnakaitse 
arengukavast 2013 – 2018, linna eelarvestrateegiast, üld- ja teemaplaneeringutest ning teistest 
asjakohastest kehtivatest Tallinna arengudokumentidest.  
 
Elurikkuse tegevuskava koostamisel on arvesse võetud riiklikul tasandil ja Tallinnas kehtestatud 
elurikkust käsitlevaid strateegilisi dokumente ning nendes kirjeldatud eesmärke ja meetmeid. Tallinna 
elurikkuse tegevuskavas ei replitseerita Tallinna haljastu tegevuskava meetmeid ja tegevusi, kuna 
tegemist on kahe paralleelse, sama tasandi tegevuskavaga, mis täpsustavad keskkonnakaitse 
arengukava.  
 
Tallinna elurikkuse tegevuskava koostamisel on aluseks võetud Tallinna keskkonnakaitse arengukavas 
2013 – 2018 püstitatud lähteolukord, probleemid ja visioon ning valdkondlikud meetmed ja 
tegevused, mida tegevuskavas ajakohastati ja täpsustati. Samuti kohandati keskkonnakaitse 
arengukava struktuuri ning lisati juurde tegevuskava seosed arengukava meetmete ja tegevustega. 
Igale tegevusele on välja töötatud mõõdik, oodatav tulemus, märgitud maksumuse prognoos ning 
täitmise korraldaja.  
 
Tallinna elurikkuse tegevuskava 2016–2020 tööversioon on koostatud SA Säästva Eesti Instituudi (SEI 
Tallinn) ja MTÜ Tallinna Linnuklubi ekspertide ning Tallinna Keskkonnaameti spetsialistide koostöös 
ajavahemikul juuni 2015 – detsember 2015.  
 

4. Tallinna elurikkuse arengut suunavad valdkondlikud 

arengudokumendid 
 

4.1. EL bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 

Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia üldeesmärk on peatada 2020. aastaks elurikkuse 
vähenemine ja ökosüsteemiteenuste kahjustumine Euroopa Liidus ning need võimaluste piires 
taastada, suurendades ELi panust maailma elurikkuse vähenemise ärahoidmises. Strateegiasse on 
kirja pandud 6 eesmärki ja 20 meedet, mille saavutamine on Eesti Vabariigi ministeeriumite ja 
ennekõike Keskkonnaministeeriumi ja tema haldusala asutuste ülesanne.  
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Tallinna linn saab samuti panustada ELi eesmärkide saavutamisse, kuna mitmeid neist eesmärkidest 
ja meetmetest on asjakohased ka Tallinna elurikkuse tegevuskava kontekstis. Näiteks saab Tallinn 
panustada oma haldusterritooriumil asuvate üle-euroopalise kaitse all olevate liikide ja elupaikade 
seisundi parandamisse (strateegias eesmärk 1). Ühtlasi saab Tallinn kaasa aidata ökosüsteemide ja 
nende teenuste säilimisse ja parandamisse (eesmärk 2), rohelise taristu toimimisse linna territooriumil 
ning võõrliikide tõrjesse (eesmärk 5).  
 
 

4.2. Eesti keskkonnastrateegiaga aastani 2030 

Eesti keskkonnastrateegias on elurikkuse teemasid käsitletud mitme eesmärgi all. Mulla ja 
maakasutuse valdkonnas viidatakse vajadusele tagada mulla keskkonnasõbralik kasutamine ning 
loodus- ja kultuurmaastike toimivus ja säästlik kasutamine (5.1.7.). Bioloogilise mitmekesisuse 
valdkonnas on toodud eesmärk tagada elustiku liikide elujõuliste populatsioonide säilimiseks vajalike 
elupaikade ja koosluste olemasolu (5.2.2.), millele väljapakutud tegevussuundi on kolm:  

- Meetmete arendamine võõrliikide väljatõrjumiseks ning potentsiaalselt levida võivate uute 
võõrliikide laialdase leviku vältimiseks.  

- Seiresüsteemide arendamine ja tõhustamine teadmistepõhiste otsuste tegemise 
võimaldamiseks 

- Olemasoleva kaitstavate alade võrgustiku säilitamine, täiendamine ning edasiarendamine. 
 
 

4.3. Looduskaitse arengukava aastani 2020  

Looduskaitse arengukava aastani 2020 on strateegiline lähtedokument looduse kaitse ja kasutamisega 
seotud valdkondade arendamiseks kuni aastani 2020. Arengukava strateegilised eesmärgid on:  
- Inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus 
rakendada. 
- Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike mitmekesisus on tagatud ning elupaigad toimivad 
ühtse ökoloogilise võrgustikuna. 
- Loodusvarade pikaajaline püsimine on tagatud ning nende kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse 
lähenemise põhimõtteid. 
 
Aktuaalsed tegevussuunad ja peamised tegevused loodushariduse ja loodusteavituse valdkondades, 
millega tuleb tegevuskavas arvestada, on järgmised:  

- tegevus 1.1.1: tõhus loodusharidus haridussüsteemis: loodushoiu õpetamise põhimõtete ja 
kvaliteedi ühtlustamine ning lõimimine õppetegevusse kõigil hariduse tasemetel (mh 
õpetajate ja õppejõudude täiendkoolitamine, metoodiliste materjalide väljatöötamine); 

- tegevus 1.2.1: asjakohase loodusteabe (sh looduskaitseteabe) edastamine ja erinevate 
sihtrühmade teadlikkuse suurendamine (loengute ja teabepäevade korraldamine, materjalide 
väljaandmine ja levitamine).  

 
Tallinna elurikkuse tegevuskava kontekstis on olulised ka järgmised looduskaitse korraldamise 
valdkonnas seatud tegevussuunad, kuhu Tallinn saab omavalitsusena panustada ning mida saab 
käsitleda ka kohaliku omavalitsuse tasandi kontekstis:  

- tegevus 2.1.1: ohustatud ja väheuuritud liikide seisundi selgitamine, andmete perioodiline 
uuendamine; 

- tegevus 2.1.2: ohustatud liikidele kohaste kaitsemeetmete rakendamine (püsielupaikade 
moodustamine, tegevuskavade koostamine ja rakendamine, kaitsekorralduse tulemuslikkuse 
analüüs jms); 
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- tegevus 2.1.5: invasiivsete võõrliikide loodusesse sattumise ennetamine, kasutamise 
reguleerimine, võõrliikide uuringud, seiresüsteemi arendamine, tõrjemeetmete 
(ohjamiskavad) väljatöötamine ja rakendamine; 

- tegevus 2.2.8: elupaikade võrgustiku ökoloogilise sidususe analüüsimine ja arendamine, sh 
indikaatorite väljatöötamine; 

- tegevus 2.3.4: rohevõrgustiku toimimise analüüs ja vajadusel täiendavate tegevuste (nt 
maastikuhoolduskavad, kõrge loodusväärtusega alade kontseptsioon, elustiku, sh 
linnaelustiku mitmekesisust arvestavate planeerimisalaste suuniste välja töötamine jms) 
kavandamine. EL-i rohelise infrastruktuuri kontseptsiooni rakendamine;  

- tegevus 2.4.2: suure loodusväärtusega alade kaitse tagamine (inventuurid, alade või objektide 
kaitse alla võtmine); 

- tegevus 2.5.1: eluslooduse seiresüsteemi (andmekogumise mehhanismid, andmete 
esinduslikkus jne) analüüs, vajakute, kattuvuste määratlemine ning metoodikate 
täpsustamine, optimaalse seirevõrgustiku loomine ja rakendamine 

 
Transpordi mõju valdkonnast on relevantne tegevussuund 3.4.4: elupaikade ja elustiku liikumisteede 
killustumise ärahoidmine (vältimis-, leevendus- ja kompenseerimismeetmete koostamine ja 
integreeritud rakendamine).  
 

5. Lähteolukorra analüüs 
Eesti esimene loodust kaitsev õigusakt pärineb 1297. aastast, kui Taani kuningas Erik VI Menved 
reguleeris oma dekreediga metsaraiet neljal saarel Tallinna ümbruses, et säilitada metsa kui 
meremärki. Tänapäeval on need alad tuntud Aegna saare, Naissaare ning Väike- ja Suur-Paljassaare 
poolsaarena, mis kõik peale Naissaare on Tallinna koosseisus. Kuigi 700 aasta jooksul on neil saartel 
olnud kirju ajalugu ning sealsed loodusmaastikud on läbinud mitmeid kardinaalseid muutusi, on 
saatuse irooniana kõik need paigad tänapäeval Natura 2000 võrgustiku aladena koguni üle-
euroopalise kaitse all.  
 
Tallinna praegustes administratiivpiirides on kõige suuremad muutused looduskeskkonnas toimunud 
20. sajandi jooksul, kui toimus hoonestuse hoogne laienemine ja rahvaarvu mitmekordne kasv. Need 
protsessid on kahtlemata mõjutanud Tallinnas asuvate koosluste liigilist koosseisu ja seisundit. Ühest 
küljest on vähenenud looduslike ja poollooduslike koosluste (sh loopealsed) pindala ja elustiku 
mitmekesisus, kuid samas on lisandunud linnalistele aladele omaseid loomaliike ja kultuurtaimi, 
kellega inimesed on põlvkondade jooksul ära harjunud. Vett läbilaskvad maismaapinnad moodustavad 
tänapäeval 63% Tallinna territooriumist, hoonetega on kaetud 9% ja muude kõvapindadega (parklad, 
tänavad) 19% linna territooriumist. 
 
Olulistele muutustele vaatamata on Tallinn endiselt rikkaliku maastiku ja loodusega linn, kus võib 
tavaliikidega koos kohata mujal Euroopas haruldaseks muutunud taimi ja loomi. Tallinna elurikkusele 
panevad aluse asukoht Läänemere rannikul ning maastike ja elupaikade (klint, rannik, luited, metsad, 
loopealsed, niidud, sood, mageveekogud jne) mitmekesisus ja mosaiiksus.  
 
Tallinna rohealade süsteem kujutab endast rohevõrgustikku, mis koosneb linna keskusest äärealadele 
suunduvatest rohealadest ning neid ühendavatest rohekoridoridest. Mitmed suured ökoloogiliselt 
toimivad rohealad on säilinud ning toimivad liikide (linnud, nahkhiired, tolmeldajad) 
rändekoridoridena. Samas ei iseloomusta ökoloogiline sidusus Tallinna rohevõrgustikku tervikuna ning 
kohati esineb isoleeritud populatsioone. Haljas- ja rohealad on Tallinnas väga ebaühtlaselt jaotunud, 
mis tingib ka selle, et Tallinnas esineb ulatuslikke alasid, kus linlastel kodulähedane park puudub.  
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5.1. Elustiku uuringud  

Elurikkuse hoidmise ja tutvustamise peamiseks eelduseks on teadmine, kus erinevad elustikurühmad 
elutsevad, milline on nende koosseis, arvukus ja seisund. Neid teadmisi saab alusuuringutega, mis 
annavad ülevaate linna erinevate piirkondade elustikust ja samas tagavad vajaliku eelinfo 
loodusväärtuste võimaliku esinemise kohta ka planeeringualadel.  
 
Tallinna ja kogu Eesti looduskaitsega seotud andmestik on koondatud Eesti Looduse Infosüsteemi 
(EELIS), mis on riigi poolt hallatav geoinfosüsteem. Lisaks peab Tallinna keskkonnaamet oma 
loodusväärtuste andmebaasi. Kogutud info põhjal täiendatakse pidevalt ka riiklikku andmebaasi. 
Paralleelselt toimivad Eestis veel kaks suurt avalikku juhuvaatluste andmebaasi, kust saab infot nii 
tavaliikide kui ka kaitstavate liikide kohta paljudest elustikurühmadest. Keskkonnaagentuur 
koordineerib Loodusvaatluste Andmebaasi LVA (loodus.keskkonnainfo.ee/lva) ning Tartu Ülikool 
haldab eElurikkuse andmebaasi (elurikkus.ut.ee), kust saab ennekõike infot linnuvaatluste kohta. 
Mõlemast andmebaasist saab teha päringuid Tallinna piirkonna kohta. 
 
Tallinna linn on viimase 10 aasta jooksul kaasfinantseerinud mitmeid elustiku inventuure ja rakendus-
uuringuid, mille tulemused on avaldatud kahes trükises: Inimmõju Tallinna keskkonnale VI 
(Botaanikaaed, 2011) ning „Andmeid Tallinna faunast aastatel 1980–2010“  (Uustal, 2011). Tallinna 
rohealade teemaplaneeringu raames valmisid 2006. aastal alusuuringud Tallinna rohealade 
loomastiku ja haudelinnustiku kohta. Aastatel 2009–2010 jätkati Tallinnas nahkhiirte, kahepaiksete, 
elamu- ja rohealade haudelindude, tolmeldajate (kimalased, päevaliblikad, ööliblikad) ning 
soontaimede inventuuridega, mille käigus saadi arvukalt uusi andmeid mitme Tallinna piirkonna 
elustiku kohta. Näiteks sai kinnitust Kadrioru pargi tähtsus nahkhiirte pesitsuskohana, leiti üllatuslikult 
rikkalik orhideede oaas, kus väikesel maa-alal kasvab 12 liiki orhideesid ning avastati Astangu 
rikkalikud loodusväärtused. Just nende uuringute tulemusena on moodustamisel uus Natura 2000 ala 
Astangule nahkhiirte talvituspaikade ning ohustatud loopealsete ja klindi elupaigatüüpide kaitseks.  
 
Nii Tallinna rohealad kui ka munitsipaalmaadel asuvad haljasalad pakuvad linnaelanikele 
mitmesuguseid keskkonnakaitselisi, kultuurilisi ning sotsiaalmajanduslikke ökosüsteemiteenuseid, 
kuid enamiku alade potentsiaali pole veel jõutud analüüsida ega parimal võimalikul viisil ära kasutada.  
Kuigi viimasel kümnendil on läbi viidud elurikkuse uuringuid mitmel pool üle Tallinna, ei ole Tallinna 
elustik süstemaatiliselt läbi uuritud. Tallinnas on sadu hektareid looduslikke ja linnalisi biotoope, millel 
on potentsiaalselt kõrge loodusväärtus, kuid mis on seni jäänud kinnituseta.  
 
 

5.2. Elustiku seire 

Elustiku seire eesmärk on liikide arvukuses ja levikus asetleidvate muutuste kindlakstegemine ja 
analüüsimine. Regulaarse ja järjepideva seire tulemusel saab jälgida muutusi keskkonnaseisundis, 
analüüsida nende muutuste tekkepõhjusi ning rakendada meetmeid ebasoovitavate muutuste 
(keskkonnaseisundi halvenemine, elukvaliteedi langus) peatamiseks ja ümberpööramiseks. 
Linnakeskkonnas aitab keskkonnaseire anda tagasisidet jätkusuutliku linnaplaneerimise 
tulemuslikkuse kohta.  
 
Keskkonnaagentuur korraldab riiklikku keskkonnaseiret, kuid vähesel määral tellivad mõningaid 
seiretöid ka üksikud kohalikud omavalitsused. Riikliku keskkonnaseire seirepunktid ja seirealad 
paiknevad üldjuhul väljaspool linnasid võrdlemisi looduslähedastel aladel, kui just seiratava liigi 
spetsiifika ei nõua teisiti. Seepärast on Tallinnas vaid üksikuid riiklikke seirepunkte ja –alasid.  
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Kõige rohkem on Tallinnas lindude seirealasid ja –marsruute. Tallinnas paikneb kolm haudelinnustiku 
punktloenduse rada (<1% Eesti radadest) ja kuus talvituvate maismaalindude loendusrada (1,3% Eesti 
radadest). Samuti loendatakse kesktalvise veelinnuloenduse raames Tallinna lahe ja muude 
suuremate koondumiskohtade veelinde. Tallinna piiril jälgitakse järjepidevalt kõrede (Bufo calamita) 
asurkonna seisundit ning Tallinna lahel toimub rannikumere seire. Samuti seiratakse Tallinnas asuvate 
ja Eestis üliharuldaste mägi-kadakkaera (Cerastium alpinum) ja rohe-raunjala (Asplenium viride) 
kasvukohti. 
 
Lisaks riiklikult koordineeritud seiretele toimub Tallinnas elustiku seire ka rahvateadusprojektide abil 
ja professionaalse harrastusena. Eesti Ornitoloogiaühing kureerib projekte Talvine aialinnuvaatlus 
(www.eoy.ee/talv), mis toimub alates 2010. aastast, ja Suvine aialinnupäevik (www.eoy.ee/aed), mis 
käivitus 2014. aastal. Studio Viridis koos Tartu Keskkonnahariduskeskusega veab kevadiste 
fenovaatluste projekti „Tere, Kevad“ (http://tere.kevad.edu.ee/). Tallinnas tegutseb ka mitu 
professionaalset lepidopteroloogi, kes tegelevad süstemaatiliselt ööliblikate püügiga.  
 
Elustiku seires tuleb tähelepanu pöörata nii kaitsealustele kui ka mittekaitstavatele nn tavaliikidele. 
Kaitsealuseid liike iseloomustab spetsialiseeritus teatud tingimustele, nt spetsiifiline elupaik, toit vm 
ning annavad seeläbi teavet sealsete elupaikade seisundi kohta. Tavaliigid on elupaiga ja toidu suhtes 
generalistid ning suudavad hakkama saada mitmesugustes tingimustes. Neid võib linnas elada arvukalt 
(nt koduvarblane Passer domesticus, piiritaja Apus apus) ning just nendega puutuvad linnaelanikud 
kõige sagedamini kokku ning pakuvad linlastele väärtuslikke kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid. Teiste 
Euroopa linnade kogemus näitab, et ka tavaliikide arvukus võib kiiresti kukkuda, kui nende elupaiku 
või toiduressurssi jääb napiks. Seega muutused muidu arvukalt esinevate tavaliikide seisundis viitavad 
üheselt ka muutustele linna keskkonnaseisundis ja linnaelanike elukvaliteedis, mistõttu tavaliikide 
seire on samuti olulise tähtsusega.  
 
 

5.3. Liigid ja nende kaitse korraldamine 

Liigikaitset reguleerib Looduskaitseseadus, mille kohaselt on liikide kaitse korraldamine 
keskkonnaministeeriumi ja tema allasutuste kohus. I, II ja III kaitsekategooriasse kuuluvate liikide 
kaitset reguleeritakse samuti Looduskaitseseaduse alusel.  
 
Eestis on 2015. aasta seisuga kaitse alla võetud 570 taime-, seene- ja loomaliiki. SEI Tallinna väljaande 
„Andmeid Tallinna faunast aastatel 1980 – 2010“ kohaselt, mille andmestikku on täiendatud 2015. a, 
on Tallinna haldusterritooriumil registreeritud 138 liiki kaitsealuseid loomi (tabel 1), kes moodustavad 
üle 2/3 Eesti vastavate loomarühmade kaitsealustest liikidest. 
 
Kõige rohkem kaitsealuseid liike on lindude seas, kellest 94 liiki on looduskaitse all. Enamus nendest 
on läbirändajad, kuid 45 liiki on linna territooriumil viimase 25 aasta jooksul ka pesitsenud. Kõige 
linnurikkam ala on Paljassaare hoiuala, kus 232 kohatud linnuliigist on 84 liiki Eestis kaitse all ning 
nendest omakorda veerand (22 liiki) alal pesitsejad. Paljassaare paistab silma ka erakordselt kõrge 
linnudirektiivi (2009/147/EÜ) I lisa liikide rohkusega. Hoiualal on registreeritud 45 linnudirektiivi liiki 
(Eestis kokku 66), kellest üheksa on Paljassaarel pesitsejad. Kaitsealuste liikide poolest paistab silma 
ka Astangu-Kadaka piirkond, mis on rikas päevaliblikate, kimalaste, nahkhiirte ja haudelindude ning 
soontaimede poolest.  
 
Tallinnas on registreeritud 39 kaitsealust soontaimeliiki ja 2 seeneliiki. Tallinnas kasvab mitmeid 
taimeharuldusi, kelle ainus või üks väheseid kasvukohti on just pealinn. Mägi-kadakkaera (Cerastium 
alpinum) ainus teadaolev kasvupaik Eestis asub Tallinnas ning tema kaitseks on koostatud 
tegevuskava. Teised sarnast elupaika jagavad haruldasemad taimeliigid on püstkivirik (Saxifraga 
adscendens), aasnelk (Dianthus superbus) ning alpi nurmikas (Poa alpina). Tallinn on ilmselt üks 

http://www.eoy.ee/talv
http://www.eoy.ee/aed
http://tere.kevad.edu.ee/
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Euroopa orhideerikkamaid pealinnu. Siit on leitud kasvamas 14 liiki looduslikke orhideesid. Eestis 
kasvab kokku 36 orhideeliiki, mis on kõik kaitse all. 
 
Tabel 1. Kaitsealuste ja tavaliikide arv Tallinnas ja nende kaitsestaatus. LoDi – loodusdirektiiv; LiDi – 
linnudirektiiv; * - andmed puuduvad. 

 Liigirühm 1980–2015 1991–2015 Direktiivide lisasse 

kuuluvate liikide arv 

Liikide arv 

Tallinnas 

Osakaal 

Eesti 

liikidest 

Kaitsealuste 

liikide arv 

Tallinnas 

Osakaal Eesti 

kaitsealustest 

liikidest 

LoDi II 

lisa 

LoDi 

IV 

lisa 

LiDi I 

lisa 

LO
O

M
A

D
 

Kiililised 37 65% 4 60% 1 4  

Kimalased 20 62% 13 72%    

Päevaliblikad 72 60% 3 37%  3  

Ööliblikad 566 26% 1 50%    

Kahepaiksed 6 54% 6 54% 1 6  

Roomajad 5 100% 5 100%  1  

Linnud (kokku) 248 65% 94 81%   52 

sh pesitsenud liigid 149 66% 45 47%   21 

Imetajad (kokku) 44 66% 12 52% 1 11  

sh nahkhiired 10 83% 10 91% 1 10  

Teised imetajad 34 64% 2 20%  1  

Loomaliikide arv kokku 1191  138 73% 4 25 52 

TA
IM

ED
 ja

 S
EE

N
ED

 

Soontaimed 1509  39 15%  2  

sh sõnajalgtaimed *  5 25%    

sh paljasseemnetaimed 4  1 100%    

sh katteseemnetaimed *  33 17%    

Seened *  2 4%    

Taime- ja seeneliikide arv kokku   41     

 
 
Kaitse alla mitte kuuluvate liikide kaitse on Eestis ebaselgelt reguleeritud ja kaitsekorralduslikud 
põhimõtted puuduvad. Looduskaitseseadus käsitleb vaid keeldu looduslikult esinevaid linnuliike 
häirida ja surmata (§ 55 lg 61), kuid ilma täpsemate regulatsioonideta ei taga see siiski nende soodsat 
seisundit linnakeskkonnas. Põhjuseks on asjaolu, et optimaalsete ja suboptimaalsete elupaikade arv 
linnaökosüsteemis on piiratud ja nende arv väheneb ajas. Seega, kui nende liikide soodsale seisundile 
eraldi tähelepanu ei pöörata, kellega linnaelanikud igapäevaselt kokku puutuvad, võib tavaliikide 
arvukus olulisel määral langeda.  
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Kaitsealuste liikide kaitseks koostatakse sageli liigikaitse tegevuskavasid, mida koordineerib riigi 
Keskkonnaamet. Tegevuskavas kirjeldatakse liigi ökoloogiat ning meetmeid soodsa seisundi 
tagamiseks Eestis. Tegevuste elluviimisse saavad ka omavalitsused panustada. Kuigi selliseid näiteid 
Eestist võtta ei ole, võivad omavalitsused ka ise koostada oma territooriumil esinevate liikide ja 
väärtuslike elupaikade kaitseks tegevuskavasid ning neid ellu viia, tuginedes omavalitsuse eelarvele ja 
koostööpartneritele.  
 
Pärismaiste liikide kõrval elutseb linnaökosüsteemis ohtralt võõrliike, mis on üks linnaökosüsteemi 
iseloomustav näitaja. Võõrliigid on liigid, kes on inimese poolt tahtlikult või tahtmatult sisse toodud 
ning kes poleks iseseisvalt suutelised siia levima. Eestis nimetatakse võõrliikideks kokkuleppeliselt neid 
liike, kes on Eestisse jõudnud 19. sajandi lõpust alates, taimede puhul loetakse selliseks piiriks XVIII 
sajandi keskpaika. Enne neid tärmineid Eestisse jõudnud võõrliigid on enamasti naturaliseerunud ning 
kooslused on nendega teatud määral kohanenud. Ligikaudu üks protsent võõrliikidest on invasiivsed, 
mis tähendab seda, et nad võivad looduslikesse kooslustesse levides ohustada ökosüsteeme, elupaiku 
või liike, tekitades majanduslikku või keskkonnakahju.  
 
Näiteks Tallinna soontaimede nimestikust kolmandik on võõrliigid, kes kasvavad väljaspool aedu ja 
looduslikel aladel. Invasiivsetest võõrliikidest tehakse Eestis ja Tallinnas karuputke (Heracleum sp) 
võõrliikide tõrjet, kuna oma kiire levimise ja paljunemise tõttu ohustavad need meie looduslikke 
kooslusi. Karuputke tõrjet on tehtud alates 2005. aastast ja selle aluseks on karuputke võõrliikide 
ohjamiskava perioodiks 2011–2015. Tallinna linna territooriumil on karuputke levikut kaardistatud 3,4 
hektaril ning samas mahus toimub iga-aastane tõrje. Suuri kasvualasid hävitatakse riikliku 
tõrjeprogrammi abil. Väiksemate ja uute alade tõrjet korraldab vabatahtlikult Tallinna 
keskkonnaamet, kuna nii on võimalik paindlikumalt reageerida.  
 
 

5.4. Kaitstavad alad ja nende kaitse korraldamine 

Eesti maismaa pindalast on kaitse all 18,1%. Tallinnas on riikliku kaitse all kolm maastikukaitseala, kaks 
hoiuala üks kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala ning arvukalt väiksemaid kaitstavaid alasid (pargid, 
üksikobjektid) (Tabel 2). Kaitstavate alade kogupindala on 2200,8 hektarit, mis moodustab 13,8% 
Tallinna pindalast.  

 
Tabel 2. Kaitsealuste objektide pindala Tallinnas, kaitse alla võtmise aasta ja kehtiv 
kaitsekorralduskava. 

Nimetus 
Pindala 

(ha) 

sh Natura 2000 ala 

pindala (ha) 

Kaitse all 

alates 

Kaitse-

korralduskava 

Aegna saare maastikukaitseala 302,8 302,8 1991 2012–2021 

Pirita jõeoru maastikukaitseala 707,1 707,1 1957 2010–2019 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 200,9 23,9 2004 
2007–2011 (uus 

koostamisel) 

Paljassaare hoiuala 277 277 (merealaga) 2004 2008–2016 

Pirita jõe hoiuala 2,4 2,4 2004 koostamisel 

Pääsküla raba kaitseala 273 0 2013 2015–2024 

Kaitsealused pargid 235,6    

Kaitsealuste liikide püsielupaigad 59,3    

Kaitsealused üksikobjektid 142,7    

Kokku 2200,8 1313,2   
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Tallinna kaitsealade eesmärk on hoida väärtuslikke pinnavorme, niidukooslusi ja puhkemetsi ning seal 
elavaid riiklikult ja üle-euroopaliselt ohustatud liike. Üle poole Tallinna kaitstavate alade pindalast 
moodustavad üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusalad. Tallinnas on 
1313,2 ha Natura 2000 alasid, millest 277 ha on määratletud linnualaks vastavalt linnudirektiivile 
2009/147/EÜ ja ülejäänud 1036,2 ha loodusalaks vastavalt loodusdirektiivile 92/43/EÜ (Tabel 3). 
Natura 2000 alad moodustavad Tallinna pindalast 8,2%. 
 
Tabel 3. Tallinna kaitsealadel määratletud Natura 2000 elupaigatüübid, nende pindala ja seisund. 

Elupaigatüüp Pindala (ha) Seisund 

Aegna saare maastikukaitseala 

1630* 0,8 hea 

2110; 2120;1640 6,3 hea 

2180 63,9 ohustatud 

4030 0,6 hea 

9010* 73,4 hea 

9080* 12,8 väga hea 

Pirita jõeoru maastikukaitseala 

2180 91,05 rahuldav 

3260 35,47 hea 

6270* 51,83 hea 

6430 1,28 hea 

6450 0,36 hea 

6510 31,66 hea 

6530* 12,98 rahuldav 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 

9010* 7,7 hea 

 
Riiklike kaitsealade kõrval moodustas Tallinna linn 2013. aastal esimese kohaliku tasandi tähtsusega 
kaitseala – Pääsküla raba kaitseala. Kaitseala kaitse-eesmärk on väärtuslike maastike ning nende 
üksikelementide kaitse, kaitsealuste liikide ning nende elupaikade kaitse ning virgestusvõimaluste 
säilitamine ja parandamine. 
 
Tallinnas on suur hulk rohealasid, mille elustiku ja loodusväärtuste kohta andmeid napib. Tallinnas on 
sadu hektareid rohevõrgustiku alasid, mis ei ole kaitse all, kuid kus on tuvastatud olulisi loodusväärtusi. 
Üks neist aladest on Astangu-Kadaka piirkond, mis on erinevate elustikurühmade lõikes ilmselt kõige 
suurema liigilise mitmekesisusega piirkond Tallinnas ning kus on tuvastatud ka üle-euroopalise 
tähtsusega loodusväärtusi. Mustjõe piirkond on samas Tallinna lääneosas paiknevate rohealade 
võrgustiku kesksemaid kohti, mis toimib rohekoridorina ning mida läbib rändlindude nn Lääne-Tallinna 
rändetee.  
 
Veelgi suurem hulk on uurimata rohealasid, mille loodusväärtused on alles välja selgitamata ja 
seepärast ka hävimisohus arendustegevuste tõttu. Alles pärast loodusväärtuste inventeerimist on 
võimalik hinnata, kas need alad väärivad kohalikku või riiklikku kaitset.  

 
Tallinna keskkonnaamet on võimaluste piires tegelenud Tallinna suurematel kaitsealadel kaitse-
korralduslike töödega. Suuremat tähelepanu on pööratud Paljassaare hoiualale, kuhu Tallinn on 
viimase 10 aasta jooksul ehitanud kaks linnuvaatlustorni ning korrastanud matkaradade võrgustiku 
ning niitnud matkaradade pervi. Hoiuala on puhastatud jäätmetest ning autodega pääsemine 
hoiualale on piiratud tõkkepuudega. Kolmel viimasel aastal on Tallinn korraldanud võsastuvate 
rannaniitude niitmise, et parandada kaitsealuste orhideeliikide ja loodusdirektiivi alusel kaitstava 
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suur-kuldtiiva (Lycaena dispar) elupaigatingimusi ning avamaastiku lindude toitumis- ja 
puhkevõimalusi.  
 
2010. aastal alustati ja 2013. aastal jätkati Aegna maastikukaitseala külastuskoormuse seiret, et 
hinnata külastajate tekitatavaid tallamiskahjustusi, saada teada külastuskoormuse suurust ja 
prognoosida selle mõju tulevikus. Sarnane uuring on tehtud ka Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 
puhkemetsades. 
 
Tallinn kehtestas 2014. aastal Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava ning on asunud on asunud 
kavasse kirja pandud tegevusi ka ellu viima, alustades elustiku lisainventuuridega 2015. aastal. 
 
 

5.5. Elustik ja planeerimine 

Igapäevased planeerimisotsused võivad mõjutada linna atraktiivsust elukeskkonnana nii inimesele kui 
elustikule positiivses ja negatiivses suunas. Ainult kaitsealuste liikide elupaikade kaitsmisest ei piisa, 
kuna kaitsealused liigid on haruldased ja nende kaitset juba reguleerivad mitmed õigusaktid. Valdava 
enamuse liikidest linnas moodustavad mittekaitstavad liigid, kellel lasub ka põhiraskus 
ökosüsteemiteenuste pakkujatena. Samas ei ole nende tavaliikide püsima jäämine linnakeskkonnas 
tagatud.  
 
Selleks, et tavaliigid jääksid linna püsima, on vaja täiustada linnalooduse kaitse ja planeerimise 
põhimõtteid. Paljud Kesk- ja Lääne-Euroopa linnad jõudsid selleni alles pärast seda, kui mitmete 
tavaliste liikide (nt koduvarblane, piiritaja, mitmed nahkhiired ja tolmeldajad) arv kukkus kümnekonna 
aastaga enam kui poole võrra ning nende kaitseks oli vaja koostama hakata liigikaitse tegevuskavasid.  
 
Tavaliikide kadumist Eesti linnades ja ka Tallinnas veavad kolm paralleelset protsessi. Esiteks toimub 
olemasolevate hoonete aktiivne renoveerimine ja energiatõhususe parandamine, mille käigus kaovad 
ära pesitsusvõimalused hoonete katuse all, ventilatsiooniavades ja fassaadi vahel. Need elupaigad 
pole neile liikidele sinna spetsiaalselt ehitatud, vaid on kogemata tekkinud kas kunagiste ehitusvõtete 
või kehva ehituskvaliteedi tulemusena. Küll on aga paljud linnud ja nahkhiireliigid neid kohti aastasadu 
kasutanud.  
 
Teiseks ehitatakse uued hooned vastavalt energiatõhusususe nõuetele, mis tähendab seda, et uutes 
hoonetes ei ole enam võimalik pesitseda, kuna puuduvad praod, projekteeritud tühimikud jms. 
Seepärast on uute elamurajoonide tavaelustik (eriti loomastik) märkimisväärselt liigivaesem ja 
puuduvad tavapärased linnaliigid.  
 
Kolmandana saab välja tuua üldplaneeringute tasandi probleemi, mis on seotud rohealadena 
toimivate alade kadumisega linnast. Klassikaliselt peetakse rohealadeks parke ja metsi, kuid lisaks 
nendele esineb linnades hulgaliselt ka jäätmaid, mis võivad olla samuti oluliseks elurikkuse 
koondumispunktiks. Jäätmaad võivad panustada rohevõrgustiku toimimisse ja tagada rohealade 
omavahelise sidususe. Linnakeskkonnas peetakse jäätmaid ennekõike tolmeldajate elupaigaks ja 
koondumispunktiks, kust tolmeldajad saavad levida ka aedadesse jm tolmeldama. Üldplaneeringute 
koostamisel ei soosita üldjuhul jäätmaade hoidmist linnaruumis ebakonventsionaalse rohealana. Kuna 
jäätmaad on sageli väheatraktiivsed paigad, siis eelistatakse nende likvideerimist ja hoonestamist.  
 
Elurikkuse hoidmine linnas on kõige tulemuslikum, kui seda tehakse nii üldplaneeringu kui ka 
detailplaneeringu tasandil. Kui üldplaneeringu koostamise käigus viia läbi elurikkuse alusuuringud 
potentsiaalselt kõrge loodusväärtusega aladel, siis loob see eelduse, et üldplaneeringu lahenduses 
saab ökoloogiliselt sidusate rohekoridoride säilitamisega arvestada.  
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Elustiku kaitse põhimõtete arvestamine planeerimisel ja projekteerimisel on Eestis tervikuna pigem 
pealiskaudne. Asjaomased kohaliku ja riikliku tasandi õigusaktid ei taga kaitse all mitteolevate liikide 
säilimist ega elurikkuse kompensatsiooniabinõude tulemuslikku rakendamist. Linnakeskkonnas 
väärivad kaitset just nn tavalised liigid, kes elavad inimestega kõrvuti ja on neile mingil moel kasulikud 
ehk osutavad inimestele ökosüsteemi teenuseid, mistõttu tuleks märksa enam pöörata tähelepanu 
nende liikide elupaikade säilitamisele ja loomisele Tallinnas. 
 
Elurikkuse kaitseks detailplaneeringu tasandil on vaja välja töötada põhimõtted või metoodika, kuidas 
säilitada arendusaladel elurikkus, sh tavaliste liikide elupaigad, mis alusel kompenseerida pesakohtade 
kaotamine arendusaladel ning kuidas luua uusi elupaiku juurde tasakaalukalt. Nimetatud tingimused 
tuleb muuta osaks kohustuslikest keskkonnatingimustest.  
 
Tallinn on kaasrahastanud mitme soovitusliku juhendi ja ülevaate koostamist teemal, kuidas arvestada 
bioloogilise mitmekesisusega linnas planeeringute ja tegevuslubade menetlustes ja igapäevaste 
otsuste tegemisel: „Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine kohalikul tasandil“ (Uustal jt, 2010), 
„Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs ja soovitused elustiku säilitamiseks“ (Uustal jt, 2010), 
„Juhend elurikka linna planeerimiseks“ (Uustal, 2013). Tallinnas on detailplaneeringu tasandil osaliselt 
reguleeritud loodusväärtuste inventeerimise osa. Kui Tallinna keskkonnaametil on kahtlused 
kaitsealuste liikide esinemise kohta arendusalal, tuleb planeeringute ja projektide menetluse käigus 
läbi viia elustiku uuringud. Valmivad eksperthinnangud annavad infot ning juhiseid, kuidas kaitstavaid 
liike arendusalal säilitada või elupaikade kadumist hüvitada. 
Peaaegu igal planeeringualal kasvab puid või põõsaid ning seetõttu on arendajal alates 2005. aastast 
kohustus läbi viia dendroloogiline hindamine vastavalt Tallinna linnavalitsuse määrusele „Puit-
taimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Puud hinnatakse väärtusklassidesse ning nähakse ette 
väärtusliku haljastuse säilitamine. Haljastuse vähenemise kompenseerimiseks tuleb läbi viia Tallinna 
linnavolikogu määruse „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ kohane 
asendusistutus.  
 

5.6. Looduspõhised lahendused  

Linnade ja linnaelanike arvu kasv ja looduslike alade asendumist tehispindadega muudab raskemaks 
kliimamuutuste mõjudega kohanemise. Kliimariskid toovad endaga kaasa suuri väljakutseid kõikjal 
maailmas. Eesti tuleviku kliimastsenaariumite kohaselt aastaks 2100 suureneb Eestis aastane 
sademete hulk ja suureneb ekstreemsete ilmastikuolude sagedus, nt valingvihmad, liigkõrged 
temperatuurid (Luhamaa jt, 2015) (tabel 4). On leitud, et insenertehnilised lahendused üksinda ei 
võimalda nende tekkivate probleemidega edukalt toime tulla. Euroopa Liidus on jõutud üksmeelele, 
et üks võimalus ökosüsteemiteenuste alapakkumisest tingitud rahalisi kahjusid ja terviseprobleeme 
vähendada on kasutada looduspõhiseid lahendusi.  
 
Looduspõhised lahendused (rohealad, vetevõrk, haljaskatused, vertikaalhaljastus, looduslikud 
sademeveesüsteemid, üleujutuste puhveralad) on jätkusuutlikud ja paindlikud lahendused, mis on 
inspireeritud või toetatud looduse poolt. Need on mitmeotstarbelised ja kulutõhusad lahendused, mis 
kasutavad ökosüsteemide omadusi ja funktsioone, et pakkuda ökosüsteemiteenuseid (vee 
reguleerimine, üleujutusriski kaitse, kliimamuutustega kohanemine jne). Looduspõhiste lahenduste 
kasutamise eesmärk on säilitada kliimamuutuste poolt ohtu sattuvaid keskkonnakaitselisi, sotsiaalseid 
ja majanduslikke hüvesid ning kasutada ära ökosüsteemide loomulikku taastuvust (resilience), et 
tagada inimestele hädavajalike ökosüsteemiteenuste toimimine.   
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Tabel 4. Neljateistkümne kliimateguri arvutuslikud muutused mõõduka (RCP4.5) ja pessimistliku 
stsenaariumi (RCP8.5) järgi (Luhamaa jt, 2015 ja projekti BioClim põhjal) 

Jrk nr Mõõdukas stsenaarium Pessimistlik stsenaarium 

Periood 2021 – 2030 

1 Aastakeskmine temperatuuritõus +0,5 C Aastakeskmine temperatuuritõus +0,8C 

2 Aastakeskmine sademete hulga kasv +2 % Aastakeskmine sademete hulga kasv +3% 

3 Üle 30 mm/ööp. sademete esinemise kasv 
keskmiselt +33% 

Üle 30 mm/ööp. sademete esinemise kasv 
keskmiselt +48% 

4 Aastakeskmine päikesekiirguse vähenemine 
-0,5% 

 Aastakeskmine päikesekiirguse vähenemine 
-0,9% 

5 Lumikattega päevade arv 89 päeva Lumikattega päevade arv 86 päeva 

6 Jäitepäevade arvu kasv Jäitepäevade arvu kasv, <7 päeva aastas 

7 Merejää teke talvel Soome lahe 
rannikualadel, Väinameres ja Liivi lahes 

Merejää teke talvel Soome lahe 
rannikualadel, Väinameres ja Liivi lahes 

8 Tuulekiiruse kasv talvel ja kevadel +18% Tuulekiiruse kasv talvel ja kevadel +18% 

9 Merevee aastakeskmise temperatuuri tõus 
+0,3 C 

Merevee aastakeskmise temperatuuri tõus 
+0,4 C 

10 Siseveekogude aastakeskmise temperatuuri 
tõus +0,3 C 

Siseveekogude aastakeskmise temperatuuri 
tõus +0,4 C 

11 Mereveetaseme tõus +8 cm Mereveetaseme tõus +11 cm 

12 Vooluvete tasemete ühtlustumine ja 
kevadise suurvee vähenemine 

Vooluvete tasemete ühtlustumine ja 
kevadise suurvee vähenemine 

13 Äärmuslike kliimasündmuste esinemise 
sagenemine 

Äärmuslike kliimasündmuste esinemise 
sagenemine 

14 Ülemise põhjaveekihi taseme tõus Ülemise põhjaveekihi taseme tõus 

Periood 2051 – 2100 

1 Aastakeskmine temperatuuritõus +2,6 C Aastakeskmine temperatuuritõus +4,3C 

2 Aastakeskmine sademete hulga kasv +14% Aastakeskmine sademete hulga kasv +19% 

3 Üle 30 mm/ööp. sademete esinemise kasv 
keskmiselt +188% 

Üle 30 mm/ööp. sademete esinemise kasv 
keskmiselt +272% 

4 Aastakeskmine päikesekiirguse vähenemine 
-3% 

Aastakeskmine päikesekiirguse vähenemine 
-5% 

5 Lumikattega päevade arv 56 päeva Lumikattega päevade arv 37 päeva 

6 Jäitepäevade arvu kasv Jäitepäevade arvu kasv , < 15 päeva aastas  

7 Merejää teke talvel vaid Soome lahe 
rannikualadel 

Merejää teke talvel vaid Soome lahe 
kirdeosas 

8 Tuulekiiruse kasv talvel ja kevadel +18% Tuulekiiruse kasv talvel ja kevadel +18% 

9 Merevee aastakeskmise temperatuuri tõus 
+1,6 C 

Merevee aastakeskmise temperatuuri tõus 
+2,4 C 

10 Siseveekogude aastakeskmise temperatuuri 
tõus +2 C 

Siseveekogude aastakeskmise temperatuuri 
tõus +7 C 

11 Mereveetaseme tõus +48 cm Mereveetaseme tõus +64 cm 

12 Vooluvete tasemete ühtlustumine ja 
kevadise suurvee vähenemine 

Vooluvete tasemete ühtlustumine ja 
kevadise suurvee vähenemine 

13 Äärmuslike kliimasündmuste esinemise 
sagenemine 

Äärmuslike kliimasündmuste esinemise 
sagenemine 

14 Ülemise põhjaveekihi taseme tõus Ülemise põhjaveekihi taseme tõus 
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Koostamisel on Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava 
(http://www.klab.ee/kohanemine/), mis eeldatavasti võetakse vastu 2016. aastal. Tallinnalgi tuleb 
asuda kliimamuutustega kohanemise tegevuskava koostama ja ellu rakendama, sest kliimariskid 
avalduvad niisamuti ka Tallinnas. Laias laastus saab need probleemid jagada kahte suurde rühma – 
tervist mõjutavad probleemid (leitsaku sagenemine, soojussaare efekt, õhukvaliteedi langusest 
tingitud terviseprobleemid ja varajased surmad) ja otsene majanduslik kahju, mis on seotud ennekõike 
valingvihmade ja sademeveega ja rannikualadel ka üleujutustega. Haljaskatuste laialdasem rajamine, 
looduslähedased sademeveesüsteemid lahkvoolse kanalisatsiooni asemel, rangemad regulatsioonid 
vettpidava pinna piiramiseks on vaid mõned kohanemismeetmed, millele tuleb hakata rohkem 
tähelepanu pöörama.  
 
Eestis ei ole kogutud täpseid andmeid haljaskatuste kohta, kuid hiljutise uurimuse kohaselt on Eestis 
2,79 ha haljaskatuseid, sellest pinnast ligi kolmandik asub Harjumaal. Jätkusuutliku 
sademeveesüsteemi põhimõtetel rajatud sademeveesüsteeme on Tallinnas üks – rekonstrueeritud 
Lepiku kraav (195 m). Vett läbilaskvad pinnad katavad Tallinnast 63%, kesklinnast ca 40%.  
 
 

5.7. Loodusharidus ja –teavitus 

Keskkonnahariduslikku tegevust teostavad Tallinnas kolm ametit. Tallinna Haridusameti haldusalas on 
kõik üldhariduskoolid, lasteaiad, huvikoolid, 2006. aastal tööd alustanud keskkonnahariduskeskus 
Tallinna Lehola Lasteaia juures, Tallinna Nõmme Noortemaja loodusmaja (avati 2003. aastal) ja 
Huvikeskuse „Kullo” keskkonnaklass. Kultuuriväärtuste Ameti valitsemisalas on Tallinna Loomaaed ja 
Tallinna Keskkonnaameti haldusalas Aegna loodusmaja (valminud 2008. aastal) ja Tallinna 
Botaanikaaia loodusmaja (valminud 2009. aastal). 2014. aastal valmis Tallinna Loomaaia 
keskkonnahariduskeskus, mis kuulub Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti haldusalasse. Lisaks 
korraldavad loodusringi mitmed mittetulundusühingud ja Eesti Loodusmuuseum.  
 
Loodusringides käis Tallinnas 2015. aastal ca 500 õpilast, kellest ca 300 käis Tallinna loomaaia 
keskkonnahariduskeskuse loodusringides ja 150 õpilast Tallinna Nõmme Noortemaja loodusringides.  
 
Loodusteabe vahendamise põhieesmärk on inimestele üldiste teadmiste, huvitavate faktide ja seoste, 
aga ka juhiste andmine looduses kohaseks käitumiseks. Samuti on oluline erinevate rohealade 
omapära ja väärtuste tutvustamine ning looduses toimuvate ökoloogiliste protsesside selgitamine. 
Selleks tuleb kasutada erinevaid meediakanaleid, nagu trükimeedia ja internet, et teave 
loodusväärtuste kohta jõuaks potentsiaalselt kõigi sihtrühmadeni, sõltumata vanusest ja emakeelest. 
Praegu veel informatsiooni kõikide Tallinna rohealade kohta internetist ei leia.  
 
Oma koduümbruse looduse tundmist aitab kindlasti parandada igale rohealale paigaldatud info- ja 
õppetahvlid, mis tutvustavad põhjalikumalt konkreetse ala ajalugu, kujunemist ja loodusväärtusi. 
Tallinnas on taolisi infotahvleid paigaldatud vaid üksikutele kaitsealadele (nt Pirita jõeoru MKA, 
Paljassaare hoiuala, Pääsküla raba kaitseala). Toetava taristu puudumine piirab ka lasteaedade ja 
koolide õuesõppetundide läbiviimist nendel aladel, lisaks puuduvad ettevalmistatud õuesõppe 
programmid. Haridusasutuste territooriumitele kooliaedade rajamine on samuti üks loodushariduse 
pakkumise meetod, mida Tallinnas on rakendatud üksikutes paikades. Kooliaedadel oleks ühtlasi tähtis 
roll ka elurikkusele, kuna seniste muru- ja asfaltplatside asemele rajataks peenrad, mis pakuvad 
erinevatele elustikurühmadele toitu ja elupaika.  
 

http://www.klab.ee/kohanemine/
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Teavitusmärkide paigaldamine autojuhtidele, mis juhivad tähelepanu teel liikuvatele konnadele, 
oravatele või siilidele, on hea moodus looduse märkamise parandamiseks. Tallinnas on selliseid 
liiklusmärke paigaldatud mitmetele Nõmme linnaosa tänavatele.  
 

6. Tegevuskava meetmed ja tegevused  
Tallinna elurikkuse tegevuskava aastateks 2016 – 2020 sisaldab 13 meedet ja 106 tegevust, mis aitavad 
saavutada Tallinna keskkonnastrateegia eesmärki: looduse mitmekesisuse säilitamist ja elurikkuse 
suurendamist.  
 
Järgnevalt kirjeldatakse elurikkuse tegevuskava elluviimiseks seatud meetmeid ning kirjeldatakse 
lühidalt meetmete elluviimiseks vajalikke tegevusi. Tegevused koos mõõdikute ja lõpptulemuste, 
prognoositava maksumuse ja ajakavaga on toodud rakenduskavas (lisa 1). 
 
 

Meede 1.1: Tallinna koosluste kaardistamine, nende toimimise ja seisundi 

väljaselgitamine 
Tegevused: 
1.1.1. Tallinna linnaliste biotoopide klassifikatsiooni väljatöötamine, kaardistamine ja 
väärtusklasside määramine 
1.1.2. Tallinna mullastiku kaardi koostamine 
1.1.3. Mullaelustiku uuringud valitud uuringualadel  
1.1.4. Tallinna lahe mere-elupaikade kaardistamine 
1.1.5. Hüdrobioloogiliste uuringute läbiviimine Tallinna seisu- ja vooluveekogudes 
1.1.6. Väljaspool kaitsealasid asuvate Loodusdirektiivi elupaigatüüpide kaardistamine ja 
inventeerimine 
1.1.7. Väheuuritud rohealade (sh jäätmaade) taimekoosluste inventeerimine ja väärtuste hindamine 
1.1.8. Kimalaste, päevaliblikate, kahepaiksete, rändlindude ja nahkhiirte elupaikade ja 
liikumiskoridoride ökoloogilise sidususe kaardistamine 
1.1.9. Asumi- ja linnaosatasandi ning ülelinnalise tähtsusega rohealade kättesaadavuse ja sidususe 
ning jalakäijale ja jalgratturile liikumiseks sobivuse uuring 
1.1.10. Elurikkuse poolt pakutavate ökosüsteemiteenuste määratlemine ja teenuste mahtude 
väljaselgitamine 
1.1.11. Kliimariskide poolt Tallinna ökosüsteemile avalduvate mõjude iseloomu ja ulatuse 
väljaselgitamine 
 
Meetme eesmärk on selgitada välja kõikide Tallinna territooriumil ja rannikumeres esinevate 
koosluste loodusväärtused, rohevõrgustiku sidusus, ökosüsteemiteenuste mahud ja Tallinna 
ökosüsteemi võime kliimariskidele vastu seista.  
 
Tallinna maakatte ja koosluste kaardistamine aitab üles leida kõrgema loodusväärtusega alasid, millel 
on kohalik, riiklik või üle-euroopaline tähtsus ning mille hoidmine annab oma panuse elurikkuse 
kadumise peatamisele. Samal ajal aitab looduslike ja inimese poolt mõjutatud linnaliste koosluste 
seisundi teadasaamine hinnata, mil määral on Tallinna linn ökosüsteemina võimeline vastu seisma ja 
taastuma kliimariskide põhjustatud probleemidest, nagu valingvihmade sagenemine, äärmuslike 
ilmastikuolude sagenemine, aasta keskmise temperatuuri kasv jne. Koosluste pakutavate 
ökosüsteemiteenuste mahtude välja selgitamine võimaldab võtta vastu otsuseid, mis tagavad 
tallinlastele kõrge elukvaliteedi kliimariskide sagenemisele vaatamata. Olulisemad 
ökosüsteemiteenused linnas, mille mahud ja tähtsus vajavad selgitamist, on alljärgnevad: 
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- toiduga varustamine; 
- veeringe reguleerimine; 
- sademeveeprobleemide leevendamine; 
- linnaõhu temperatuuri reguleerimine; 
- müra vähendamine; 
- õhu puhastamine; 
- äärmuslike ilmastikuolude tasandamine; 
- jääkainete töötlemine; 
- mikrokliima reguleerimine; 
- tolmeldamine ja seemnete levitamine; 
- rekreatsioon ja kognitiivne arendamine; 
- loomade nägemine; 
- pahateenuste osutamine. 

 
Tallinna mullastik ja Tallinna lahe mereelupaigad on osaliselt kaardistatud, kuid tööd on jäänud lõpule 
viimata. Peaaegu täielikult on uurimata jäätmaad, millest osad võivad pakkuda Tallinnas hinnalisi 
ökosüsteemiteenuseid (sademevee immutamine, tolmeldamine, soojussaare efekti vähendamine, 
rekreatsioon), mida hoonestatud linnaruum pakkuda ei suuda. Linnaliste biotoopide kaardistamine 
ning rohealade kättesaadavuse ja ökoloogilise sidususe uuringud aitavad üldplaneeringu tasandil 
planeerida linnaruumi selliselt, et ökoloogiliselt sidusad ja ökosüsteemiteenuseid pakkuvad 
rohekoridorid säiliksid. Üldplaneeringu kaudu mõjutab see ka detailplaneeringu tasandit. Kui kogu 
linna biotoobid on kaardistatud, saab seda edaspidi kasutada Tallinna maakattes toimuvate muutuste 
seiramisel.  
 
 

Meede 1.2: Tallinna elustiku koosseisu ja seisundi väljaselgitamine 

Tegevused: 
1.2.1. Kaitsealuste seente inventuur potentsiaalselt sobilikes elupaikades 
1.2.2. Esinduslikes kasvukohtades kasvavate kaitsealuste taimeliikide seisundi hindamine 
1.2.3. Kiililiste elupaikade kaardistamine Tallinna märgaladel 
1.2.4. Kimalaste ja päevaliblikate uuringute läbiviimine potentsiaalselt väärtuslikel aladel  
1.2.5. Üksikeluliste tolmeldajate (erakmesilased, sirelased) seiremetoodika väljatöötamine 
1.2.6. Ööliblikate andmete kokku koondamine ja analüüsimine 
1.2.7. Kalade koosseis, arvukus ja seisundi hinnang seisu- ja vooluveekogudes 
1.2.8. Kalade koosseis, arvukus ja seisundi hinnang Tallinna lahes 
1.2.9. Kahepaiksete elupaikade kaardistamine ja seisundi hindamine 
1.2.10. Roomajate elupaikade kaardistamine ja seisundi hindamine 
1.2.11. Kaitsealuste haudelindude elupaikade kaardistamine ja arvukuse väljaselgitamine 
1.2.12. Tallinnas pesitsevate kanakullide (Accipiter gentilis) leviku ja elupaigakasutuse 
väljaselgitamine 
1.2.13. Nahkhiirte suviste potentsiaalselt oluliste toitumisalade kaardistamine  
1.2.14. Nahkhiirte rändeaegsete koondumiskohtade kaardistamine 
1.2.15. Nahkhiirte talviste varjepaikade kaardistamine 
1.2.16. Saarma (Lutra lutra) elupaikade kaardistamine 
1.2.17. Kasetriibiku (Sicista betulina) Tallinna populatsiooni elupaiganõudluse uurimine 
1.2.18. Pisiimetajate leviku kaardistamine 
1.2.19. Suurimetajate leviku kaardistamine 
1.2.20. Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide leviku kaardistamine 
 
Tallinnas ei ole kunagi varem läbi viidud kogu linna territooriumit hõlmavat elurikkuse inventuuri, 
mistõttu antud meetme eesmärk ongi esmakordselt Tallinna elustiku koosseis ja seisund enne 2020. 
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aastat välja selgitada. Saadud andmeid saab kasutada sisendina tegevuskava kõikide teiste meetmete 
elluviimisse.  
 
Tallinna elustiku uuringud peaksid keskenduma enamlevinud liigirühmade inventeerimisele neile 
potentsiaalselt kõige sobilikumates elupaikades. Teadmised nende liigirühmade koosseisust ja 
seisundist puuduvad või on lünklikud, sest varem pole kogu territooriumi katvaid elustiku inventuure 
läbi viidud. Kõik nimetatud elustikurühmad on Tallinnas kõikjal levinud, toimivad keskkonnaseisundi 
indikaatorina ning mitmed liigid on üle-euroopalise ja riikliku kaitse all.  
 
Uudse liigirühmana on nimekirja lisatud üksikelulised tolmeldajad (erakmesilased, sirelased), kelle 
levikut, arvukust ja ökoloogiat on viimasel kümnendil uuritud väga intensiivselt. Eestis on neid kile- ja 
kahetiivalisi putukaid üle 200 liigi. Nende putukate uuringud on veenvalt tõestanud, et nad on väga 
suure tähtsusega looduslike ja kultuurtaimede tolmeldajad, kelle tähtsus ületab kohati isegi 
meemesilast. Seepärast on hakatud selle liigirühmaga arvestama ka riiklikes ja kohalikes strateegilistes 
dokumentides.  
 
Kaardistamine tähendab seda, et vastava liigirühma elupaigad tuleb kogu linna territooriumilt üles 
leida ja kaardile kanda. Enamasti eelneb välitöödele elupaikade analüüs kaartidelt, et täpsustada 
välitööde asukohti ja tööde mahtu. Näiteks kahepaiksete kaardistamiseks tarvilik eeltöö on kõikide 
Tallinna territooriumil asuvate veekogude (tiigid, kraavid, ojad, jõed, järved), teadaolevate elupaikade 
ja liikumisbarjääride kaardile kandmine.  
 
 

Meede 1.3: Tallinna elurikkuse seisundi seire korraldamine 
Tegevused: 
1.3.1. Samblike seire läbiviimine 
1.3.2. Kõrge väärtusega taimekoosluste seire läbiviimine seisundiseire meetodil 
1.3.3. Kiililiste transektseire läbiviimine kolmel esinduslikumal alal 
1.3.4. Seisu- ja vooluveekogude hüdrobioloogilise seire läbiviimine 
1.3.5. Kimalaste ja päevaliblikate transektseire läbiviimine kolmel esinduslikumal alal 
1.3.6. Üksikeluliste tolmeldajate (erakmesilased, sirelased) seire läbiviimine 
1.3.7. Ööliblikate seirepüügi läbiviimine kahel püsiseirealal 
1.3.8. Kahepaiksete seire läbiviimine kahvapüügi ja kaardistamise meetodil kolmel esinduslikumal 
alal 
1.3.9. Haudelinnustiku transektloenduse läbiviimine rohe-ja elamualadel 
1.3.10. Kesklinna parkide haudelinnustiku kaardistamine 
1.3.11. Nahkhiirte transekt- ja punktloenduse läbiviimine suvistes elu- ja toitumispaikades  
1.3.12. Nahkhiirte seireloenduse läbiviimine talvituspaikades  
1.3.13. Perioodilise (5a) ülevaate avaldamine Tallinna territooriumil läbiviidavate riiklike ja kohalike 
seirete tulemustest 
1.3.14. Ettepaneku tegemine Keskkonnaagentuurile Tallinna territooriumil asuvate riiklikult oluliste 
alade lisamiseks riiklikku seirevõrgustikku 
 
Meetme eesmärk on nimetada indikaatorliigid ja liigirühmad, kelle regulaarne seire aitab saada 
võrreldavaid andmeid Tallinna keskkonnaseisundi  iseloomustamiseks. Tallinna elurikkuse ja 
keskkonnaseisundi muutusi saab jälgida 12 liigirühma seirega. Täiendavaid lisaandmeid saab paari 
riikliku keskkonnaseire tulemuste peenanalüüsist ning Eesti Ornitoloogiaühingu 
rahvateadusprojektide (Talvine aialinnuvaatlus, Suvine aialinnupäevik) tulemuste regulaarsest 
analüüsist. Seiretöödel tuleb võimalusel lähtuda riikliku seire metoodikatest, et oleks võimalik 
võrrelda Tallinna näitajaid riiklike näitajatega, või korrata metoodikaid, mis on olnud Tallinnas varem 
kasutusel ning annavad seetõttu ajas võrreldavaid andmeid.  



20 
 

 
Levinumad seiremetoodikate tüübid on transektloendus ehk joonloendus, punktloendus ning 
kaardistamine. Transektloenduse puhul liigutakse mööda kindlaks määratud marsruuti ning pannakse 
kirja kõik kohatud liigid ja isendid (antud juhul nt kimalaste ja päevaliblikate, haudelindude puhul). 
Punktloenduse korral liigutakse samuti mööda marsruuti, kuid teatud vahemaa tagant peatutakse 
(tavaliselt 5 min) ja pannakse kirja punktis kohatud liigid ja isendid. Kaardistamine kujutab endast 
väljavalitud alal liigirühma kõikide isendite üles leidmist ja kaardile märkimist (nt kesklinna parkide 
haudelinnustik).  
 
Kuigi elustiku seire on Tallinnas toimunud katkendlikult, on osade liigirühmade seired pika ajalooga. 
Nende seirete jätkamine näitab pikaajalisi suundumusi osade liigirühmade käekäigus. Näiteks 
kesklinna parkide haudelinnustiku kaardistamist alustati 50 a tagasi ja samblike seiret 25 aastat tagasi. 
2009-2010. aastast pärinevad kimalaste, päevaliblikate, haudelindude ja nahkhiirte seiretööd, mida 
saab tookordset metoodikat kasutades edaspidi korrata. Üksikeluliste tolmeldajate monitooring on 
aga uus arenev seireprogramm, kuna alles hiljuti on leitud, et nende putukarühmade seire annab 
olulist lisaväärtust klassikaliste päevaliblikate ja kimalaste seiretele. Tallinn võiks olla siin suunanäitaja, 
sest kuigi osade üksikeluliste tolmeldajate seiret on Eestis katsetatud, siis kokkulepitud 
seiremetoodikat veel ei ole ning riiklikku seiret ei toimu. Arvestades tolmeldajate üha halvenevat 
seisundit Euroopas, asutakse erakmesilaste seisundit lähikümnendil tõenäoliselt kõikjal riiklikult 
jälgima.  
 
Elurikkuse seire peaks ideaalis toimuma regulaarselt igal aastal, kuna äärmuslike tulemustega aastad 
ei mängi trendide kujunemisel olulist rolli. Samas peaksid seired toimuma maksimaalselt 5-aastase 
vahega. Seirealade ja seiremarsruutide planeerimine Tallinnas on praeguses faasis võrdlemisi 
keeruline, kuna paljude liigirühmade puhul ei ole selge, millised alad on piisavalt esinduslikud, et seal 
toimuvad seired näitaksid suundumusi adekvaatselt. Paljude liigirühmade puhul selguvad seirealad 
pärast elustiku inventuuride läbiviimist. Kui potentsiaalselt sobilikke seirealasid on mitu, siis tuleks 
alad valida erinevatest linnaosadest ja erineva ilmega biotoopidest.  
 
Elustiku uuringute ja seirete läbiviimisega seoses on oluline tagada sünergia riikliku keskkonnaseirega. 
Kui on hangitud piisavalt teadmisi erinevate liigirühmade jaoks esinduslike alade kohta Tallinnas, siis 
tuleks kaaluda nende seirealade lülitamist riiklikku seireprogrammi. Pikemas perspektiivis võiksid ka 
Tallinna elustiku seire aruanded olla kajastatud riikliku keskkonnaseire lehel ning avaldatud koos 
keskkonnaseire perioodilistes ülevaadetes.  
 
 

Meede 1.4: Riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandi kaitset väärivate alade 

väljaselgitamine 

Tegevused: 
1.4.1. Ekspertiiside tellimine elustiku uuringute tulemustest ilmnenud kõrge loodusväärtusega alade 
kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta 
1.4.2. Ekspertiisi tellimine Merimetsa kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.3. Ekspertiisi tellimine Mustjõe ranna ja lammimetsa kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.4. Ekspertiisi tellimine Lõuka metsa kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.5. Ekspertiisi tellimine Õismäe raba kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.6. Ekspertiisi tellimine Kakumäe raba kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.7. Ekspertiisi tellimine Kakumäe rannametsa kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.8. Ekspertiisi tellimine planeeritava Astangu looduskaitseala ümbritsevate alade kaitse alla 
võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.9. Ekspertiisi tellimine Skoone bastioni kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.10. Ekspertiisi tellimine Maarjamäe paekalda kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
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1.4.11. Ekspertiisi tellimine Tehnika tn hobukastaniallee kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  
1.4.12. Ekspertiisi tellimine Harku metsa kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta 
1.4.13. Ekspertiisi tellimine Ülemiste järve ümbritseva rohevööndi kaitse alla võtmise põhjendatuse 
kohta 
 
Meetme eesmärk on kasutada Looduskaitseseadusega kohalikele omavalitsustele antud võimalust 
edukamalt kaitsta linna territooriumil asuvaid väärtuslikke alasid ning võtta nad kohaliku omavalitsuse 
tasandi kaitse alla.  
 
Tallinna linnas võib nimeliselt välja tuua 12 ala, mille kohta on ekspertiisi tegemine kaitse alla võtmise 
kohta põhjendatud. Loodusväärtuste uuringute raames lisandub sellesse nimekirja tõenäoliselt veel 
taolisi alasid juurde, kuid enne inventeerimiste lõpetamist on nende nimetamine veel ennatlik. 
Ekspertiiside tulemusena selgub, kas need alad väärivad kaitse alla võtmist ning kui väärivad, siis kas 
kohalikul või riiklikul tasemel.  
 
Mitmetel nimekirjas olevatel aladel on viimase 15 aasta jooksul juba ekspertiis läbi viidud (näiteks 
Õismäe raba, Kakumäe, Merimetsa, Mustjõe rand, Maarjamäe, Tehnika tn), kuid need ekspertiisid 
vajavad kaasajastamist ja kõikide asjakohaste liigirühmade inventeerimist. Näiteks Skoone bastioni 
puhul oleks asjakohane käsitleda talvitavaid nahkhiiri, Kurna oja suudmes Ülemiste järve ääres kiililisi 
jne. Ekspertiiside tellimine on mõistlik jagada pikema aja peale, eriti kui on vaja kaasata elustiku 
eksperte alade inventeerimisse. 
 
Väljatoodud alade seas on mitmeid erandlikke alasid. Näiteks Harku mets laiub nii Tallinna kui ka Harku 
valla territooriumil, mistõttu peab ekspertiis käsitlema kogu metsamassiivi, mitte ainult Tallinna 
piiresse jäävat osa. Neid töid tuleks teha koostöös Harku vallaga. Suur osa Ülemiste järve ümbritsevast 
rohevööndist kattub sanitaarkaitsevööndi alaga, mis on olnud aastakümneid avalikkusele suletud. 
Samas on viimasel paaril aastal tekkinud huvirühmad, kes on hakanud nõudma suletud vööndi avamist 
avalikkusele. Enne Ülemiste sanitaarkaitsevööndi võimalikku avamist tuleks aga kaardistada 
olemasolevad loodusväärtused ning hinnata, kas ja millised loodusväärtused vajavad kaitset 
külastuskoormuse kasvu eest. Osa Ülemiste järve rohevööndist ulatub samuti naabervalla (Rae valla) 
territooriumile. 
 
 

Meede 1.5: Kohalikku kaitset väärivate alade soodsa seisundi tagamine 
Tegevused: 
1.5.1. Merimetsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.2. Mustjõe ranna ja lammimetsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-
eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.3. Lõuka metsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.4. Õismäe raba kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.5. Kakumäe raba kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.6. Kakumäe rannametsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja 
eelnõu ja kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.7. Astangu LKA puhverala kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja 
eelnõu ja kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.8. Skoone bastioni kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 
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1.5.9. Maarjamäe paekalda kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja 
eelnõu ja kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.10. Tehnika tn hobukastaniallee kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-
eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.11. Harku metsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 
1.5.12. Ülemiste järve ümbritseva rohevööndi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks 
kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava koostamine 
 
Loodusväärtuslike alade kohaliku kaitse alla võtmine võimaldab sealseid väärtusi kõige edukamalt 
kaitsta. Tihti soovitatav alternatiiv – kaitsta ala üldplaneeringuga – ei taga Eesti planeerimispraktikas 
piisavat kindlust, et roheala senisel kujul säilib või et seda asutakse hooldama heaperemehelikult. 
Nimekirjas toodud 12 rohealast on kohaliku kaitse alla võtmise menetlus algatatud vaid Merimetsa 
puhul. Millised ülejäänud aladest väärivad kohaliku ja millised riikliku kaitse alla võtmist ning milliste 
kaitse alla võtmiseks puudub põhjendus, selgub ekspertiiside tulemusena. Kui ekspertiis leiab, et 
kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse on vajalik, siis on vastava menetluse algatamine kohaliku 
omavalitsuse poolt ka põhjendatud. 
 
Kaitse alla võtmise teine positiivne külg on sellega kaasnev kaitsekorralduskava koostamine. 
Kaitsekorralduskava on erinevate huvirühmade kaasamise tulemusena kokku pandud dokument, kus 
on kirjas ala loodusväärtused, olulised keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile, kaitse 
eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd, tööde prioriteetsus, ajakava ja eelarve. 
Kaitsekorralduskava menetlus aitab parandada kõikide osapoolte teadlikkust ala väärtuste ja 
võimalike ohtude kohta ning aitab huvirühmadel leppida kokku reegleid ala kasutamise kohta.  
 
 

Meede 1.6: Kaitsekorralduslike tööde teostamine kaitstavatel aladel koostöös Riigi 

Keskkonnaametiga 
Tegevused: 
1.6.1. Osalemine Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava täitmises 
1.6.2. Osalemine Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava täitmises 
1.6.3. Osalemine Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava täitmises 
1.6.4. Osalemine planeeritava Astangu looduskaitseala kaitsekorralduskava täitmises 
1.6.5. Osalemine Aegna maastikukaitseala kaitsekorralduskava täitmises 
1.6.6. Pääsküla raba maastikukaitseala kaitsekorralduskava elluviimine 
 
Tallinnal on võimalus osaleda viie suurema riiklikult kaitstava ala (lisaks parkidele) kaitsekorralduslike 
tööde elluviimises. Kaitsekorralduskava protsessis osaledes saab omavalitsus võtta endale 
jõukohaseid kohustusi, kus omavalitsus on kõige võimekam. Enamasti on nende kaitsekorralduslike 
tööde ühisnimetajad heakord ja loodusteavitus. Omavalitsus suudab neis kahes valdkonnas olla kõige 
operatiivsem ja tulemuslikum, näiteks tagades matkaradade korrashoidu, paigaldades infotahvleid, 
vahetades välja rikutud inventari, korraldada ligipääsu alale ning koostöös kaitstava ala valitsejaga 
juhtida külastuskoormust.  
 
 

Meede 1.7: Kaitsekorralduslike tööde teostamine kaitsealuste ja tavaliikide soodsa 

seisundi tagamiseks väljaspool kaitstavaid alasid 

Tegevused: 
1.7.1. Kõrele elupaikade rajamine koostöös Riigi Keskkonnaametiga 
1.7.2. Tunnelite ja liikumistõkete rajamine kahepaiksete rändeteedele Tallinnas 
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1.7.3. Linna haljasalade ümberkujundamine madala hooldusintensiivsusega tolmeldajasõbralikeks 
aladeks 
1.7.4. Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide ohjeldamise elluviimine 
 
Tallinn saab kaasa aidata nii kaitsealuste kui ka tavaliikide kaitsekorralduslikes töödes, millest 
tegevuskavas on välja toodud neli võimalust. Tallinna piiril asub juttselg-kärnkonnade ehk kõrede 
(Bufo calamita) Euroopa põhjapoolseim asurkond, mis on aastaid väga muutlikus seisundis, kuna jagab 
elupaika aktiivsete kaevandusettevõtetega. Sealse populatsiooni seisundit saab stabiliseerida, kui 
rajada kudemistingimused eraldi veekogusse. Üks veekogu kandidaatidest asub Tallinna linna 
territooriumil.  
 
Igal kevadel toimuvad kaitsealuste kahepaiksete massränded talvitamispaikadest kudemispaikadesse. 
Sageli tuleb neil selleks ületada tänavaid ja maanteid, kus suur osa isenditest hukkub autorataste all. 
Tallinnas on üks sellistest kriitilistest kohtadest Astangu tänav, mida saaks ehitada kahepaiksetele 
turvaliseks.  
 
Paljudes Euroopa linnades pööratakse suurt tähelepanu tolmeldajate seisundile: rajatakse 
meetaimedega haljasalasid, toetatakse mesilaste pidamist linnas ning propageeritakse 
tolmeldajasõbralikke aiandusvõtteid. Putukate poolt pakutava tolmeldamisteenuse toetamine on 
kuluefektiivne meede, mistõttu saab seda hõlpsasti rakendada ka Tallinnas.  
 
Lisaks aastast aastasse toimuvale karuputke tõrjele tuleb koostöös Keskkonnaministeeriumiga 
alustada tülika taimekahjuri hispaania teeteo (Arion lusitanicus) tõrjetöödega. Hispaania teetigu on 
asunud mitmel pool Tallinnas rohealadel ja jäätmaadel levima, kuid praegu on veel võimalik tema 
levikut piirata.  
 
 

Meede 1.8: Linnaelanike kaasamine loodusväärtuste uurimisse ja hoidmisesse 

Tegevused: 
1.8.1. Veebiväljundi ja päringuvõimalusega andmebaasi loomine biotoopide ja elustiku andmete 
kogumiseks ja talletamiseks 
1.8.2. Tallinna põlispuude kaardistamise võistluse korraldamine kooliõpilastele 
1.8.3. Siilide, oravate, kahepaiksete ja roomajate kaardistamise võistluse korraldamine 
1.8.4. Koostööprojektide elluviimine, et tihendada kohalike elanike (sh asumiseltsid, muud 
kohalikud seltsid) sidet lähima rohealaga, tagada paremini selle korrashoid ja sotsiaalne kontroll alal 
1.8.5. Talgute korraldamine kaitstavate liikide ja koosluste soodsa seisundi tagamiseks 
 
Meetme eesmärk on saada linnaelanike kaasabil täiendavaid andmeid Tallinna loodusväärtuste kohta 
ning luua side kohalike elanike ja neid ümbritseva looduse vahel. Veebiväljundiga andmebaas annab 
ühtaegu võimaluse andmeid koguda ja kuvada. Näiteks saaks veebilahendust kasutada põlispuude 
kaardistamisvõistluse taaselustamiseks, siilide jt pisiselgroogsete vaatluskohtade talletamiseks. 
Samuti oleks taoline veebilahendus abiks probleemide kaardistamisel, näiteks lindude 
kokkupõrkeohuga hoonete kaardistamine, kahepaiksete rändeteede kaardistamine jne.  
 
Samuti tuleks üheskoos asumiseltsidega tagada asumi tähtsusega rohealade korrashoid ning 
rohealade vastavus kohaliku kogukonna ootustele. Talgute korraldamine on üks viis linlase ja 
linnalooduse omavahelise sideme parandamiseks, mida saab kasutada niisamuti kaitstavatele liikidele 
ja kooslustele soodsama seisundi loomiseks.  
 
 



24 
 

Meede 1.9: Elustiku kaitse ja kompenseerimise põhimõtete juurutamine planeerimise 

ja projekteerimise parendamiseks 

Tegevused: 
1.9.1. Planeerijatele, arhitektidele ja projekteerijatele mõeldud juhiste väljatöötamine elustiku 
hoidmise ja rikastamise kohta planeeringualadel ning rakendamine planeeringute ja mõjuhindamise 
menetlustes  
1.9.2. Rohefaktori kontseptsiooni väljatöötamine ja kehtestamine planeeringualade elurikkuse ja 
haljastuse tagamiseks 
 
Meetme eesmärk on tagada efektiivsem tavaliikide ja ökosüsteemiteenustega arvestamine 
planeerimismenetluses. Üldplaneeringutes hoonestusaladele määratud haljastuse protsent aitab 
osaliselt vältida kõvakattega pindade suurt osakaalu, kuid see ei pruugi kaasa aidata elurikkuse või 
ökosüsteemiteenuste säilimisele alal. Toimivaks töövahendiks haljastuse ja elurikkuse planeerimiseks 
linnas on osutunud planeeringu rohefaktor ja planeeringu rohepunktide süsteem. Planeeringu 
rohefaktori abil saab arvutada välja nõudeid uutele arendusaladele ja olemasolevate 
ümberkujundamiseks, et tagada kruntidel piisav hulk ökoloogiliselt toimivaid alasid ning minimeerida 
kõvakattega alasid. Planeeringu rohefaktorit kasutatakse mitmetes linnades üle maailma (näiteks 
Berliinis, Hamburgis, Malmös ja Seattle’s).  
 
 

Meede 1.10: Tallinna elurikkust hoidvate ja ökosüsteemiteenuseid tagavate 

looduspõhiste näidislahenduste rajamine 

Tegevused: 
1.10.1. Tasuvusanalüüsi koostamine asjakohaste looduspõhiste lahenduste (rohealad, haljaskatused, 
sademeveesüsteemid jne) väljaselgitamiseks  
1.10.2. Rohefaktori kontseptsioonist lähtuva näidisala kasutamine ja elluviimine munitsipaalarenduse 
puhul  
1.10.3. Elurikkust hoidvate hoolduspõhimõtete väljatöötamine ja rakendamine erineva funktsiooniga 
rohealadel 
1.10.4. Jätkusuutliku sademeveesüsteemi standardlahenduste näidisprojektide elluviimine, sh 
Tallinna rohealade uuendamisel 
1.10.5. Katuse- ja vertikaalhaljastuse ning lillemurude näidisprojektide elluviimine uutel 
munitsipaalhoonetel ning juhiste väljatöötamine 
1.10.6. Korteriühistute toetusskeemi "Roheline õu" rahastustingimuste täiendamine, toetamaks 
sihipäraselt elurikkuse suurendamist (nt pesakastid) ning muutes abikõlbulikuks ka munitsipaal- ja 
riigiasutuste õuealad (nt kooliaiad) 
 
Meetme eesmärk on selgitada välja Eesti tingimustele keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult kõige 
efektiivsemad looduspõhised lahendused ja rajada vastavad näidisprojektid Tallinnas. 
Näidislahendused peaksid võimalusel hõlmama erinevate looduspõhiste lahenduste tehnoloogilisi 
alternatiive, mille efektiivsust saaks seejärel teaduslikult kontrollida.  
 
Näidisprojektideks sobiksid Tallinna linna enda lähiaastate arendusprojektid, et näidata eeskuju ja 
nende lahenduste positiivseid külgi ning purustada hirmusid ja müüte, mis on seni pärssinud 
looduspõhiste lahenduste laialdasemat kasutamist.  Näidisprojektid tasuks rajada koostöös teadlaste 
ja erasektoriga ning kasutades näiteks Horizon2020 teadusrahastust. Paarikümne aasta perspektiivis 
on nende looduspõhiste lahenduste kohustuslik rakendamine paratamatu, kuna prognooside kohaselt 
hakkavad ekstreemsed ilmastikuolud, nendest tingitud rahalised ja tervisekahjud Eestis avalduma eriti 
just pärast 2030. aastat. Seepärast on oluline, et meil oleks võimalikult pikaajalisi kogemusi erinevate 
tehnoloogiliste alternatiividega.  
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Korteriühistute toetusskeemi „Roheline õu“ abil saaks lihtsamaid looduspõhiseid lahendusi toetada, 
juba praegu. Selleks tuleks „Rohelise õu“ rahastustingimusi kohendada sobivamaks, kuna praegu ei 
ole tegemist elurikkust soosiva skeemiga.  
 
 

Meede 1.11: Tallinna loodusväärtuste tutvustamine linnaelanikele ja turistidele 

Tegevused: 
1.11.1. Tallinna elurikkust kolmes keeles tutvustava veebilehe loomine ja haldamine 
1.11.2. Nutirakenduste väljatöötamine Tallinna loodusväärtuste tutvustamiseks linlastele ja 
turistidele 
1.11.3. Tallinna loodust linlastele ja turistidele tutvustavate filmiklippide valmistamine 
1.11.4. Tallinna loodusväärtusi põhjalikult tutvustava trükise (nt ajakirjanumbri) kirjastamine ja 
levitamine 
1.11.5. Tallinna loodust kajastava fotokonkursi korraldamine koostöös üleriiklike konkurssidega 
 
Meetme eesmärk on kasutada erinevaid meediakanaleid (trükimeedia, erinevad internetikanalid), et 
teave Tallinna loodusväärtuste kohta jõuaks potentsiaalselt kõigi sihtrühmadeni. Info Tallinna 
loodusväärtuste kohta peab olema kättesaadav kohalikele elanikele ja turistidele, erineva vanuse ja 
emakeelega inimestele. Selleks on vaja koostada mitmekeelne veebileht, filmiklipid Tallinna 
loodusest, nutirakendused, mis aitavad loodusega tutvuda, ning trükised. Samuti aitab Tallinna 
loodust tutvustada ja väärtustada fotokonkursi korraldamine koostöös mõne üleriikliku 
loodusfotokonkursiga.  
 
 

Meede 1.12: Õppeprotsessis eluslooduse tundmaõppimise ja praktilise loodusõppe 

võimaluste laiendamise toetamine haridusasutustes ja täienduskoolituses 

Tegevused: 
1.12.1. Loodusväärtuste tutvustamiseks ja õuesõppeks vajaliku taristu paigaldamine rohealadele  
1.12.2. Tallinna loodusväärtusi tutvustava ja õppekavasid täiendava programmi väljatöötamine linna 
haridusasutustele 
1.12.3. Õuesõppe toetamine loodusringides, loodushariduskeskustes jt linna hallatavates asutustes 
1.12.4.  Tallinna kooliaedade kujundusprojektide konkursi läbiviimine ja elluviimise toetamine  
 
Meetme eesmärk on kasutada erinevaid õuesõppe võimalusi, mida pakuvad haridusasutustest 
jalutuskäigu kaugusel asuvad rohealad ja koolide-lasteaedade ühekülgse funktsiooniga territooriumid. 
Tallinnas on palju rohealasid, kus saaks läbi viia lasteaedade ja koolide õuesõppetunde, aga enamike 
alade puhul puuduvad ettevalmistatud õuesõppe programmid, mida õpetajad saaksid hõlpsasti 
kasutada. Teine lahendust vajav probleem on toetava info- ja õppestendide puudumine Tallinna 
rohealadel, mis tutvustaks iga konkreetse ala loodusväärtusi kõikidele külastajatele. Loodust saaks 
tundma õppida ka koolide ja lasteaedade territooriumil, kuhu on selleks tarbeks loodud kooliaiad. 
Kuna Tallinnas on taolisi kooliaedu vaid üksikud, tuleks alustada ca 50 huvitatud kooli ja lasteaiaga, 
kus aia kujunduslahenduse leidmiseks tuleb korraldada konkurss. Lisaks loodushariduslikule aspektile 
toetavad kooliaiad ka üldist elurikkuse suurenemist piirkonnas.  
 
Väljaspool kooli toimuvad erineva fookusega loodusringid on samuti suurepärased looduse 
tundmaõppimise paigad. 2020. aastani tuleb tagada, et loodusringides süvendatud loodusõpet 
saavate õpilaste arv püsiks 500 ringis.  
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Meede 1.13: Loodushoidliku käitumise tutvustamine linnaelanikele 

Tegevused: 
1.13.1. Loodushariduslikke tegevusi pakkuvate mittetulundusühingute toetamine 
1.13.2. Regulaarsete teavituskampaaniate korraldamine elurikkuse ja heakorra teemal 
1.13.3. Koolituste korraldamine ekspertidele ja avalikkuse teavitamine looduspõhistest lahendustest 
1.13.4. Tegevusjuhiste koostamine ja levitamine elanikurühmadele (aia- ja korteriomanikud) ja 
ettevõtetele eesmärgiga edendada loodushoidu ja suurendada elurikkust Tallinnas (nt loodusaianduse 
ja tekkekohal kompostimise populariseerimine, lindude kokkupõrke riskist hoonetega) 
 
Meetme eesmärk on erinevate sihtrühmade (nt keskkonnaeksperdid, arhitektid, aiapidajad, 
ettevõtjad jmt) loodusteadlikkuse parandamine ja teadmiste kaasajastamine, korraldades selleks 
kampaaniaid ja koolitusi, jagades tegevusjuhiseid ning toetades loodushariduse valdkonnas 
tegutsevaid vabaühendusi. Uued teemad elurikkuse valdkonnas, mida tuleb hakata nii spetsialistidele 
kui ka laiemale avalikkusele tutvustama on kliimamuutustega kohanemine ja ökosüsteemiteenuste 
roll elukvaliteedile.  
 

7. Rakenduskava ja finantsplaan 
Tallinna elurikkuse tegevuskava rakenduskava aastateks 2016 – 2020 on esitatud tabelina lisas 1. 
Rakenduskavas on üles loetletud tegevused koos mõõdikute ja lõpptulemuste, prognoositava 
maksumuse ja ajakavaga. Samuti on iga tegevuse juurde lisatud viide seosele Tallinna keskkonnakaitse 
arengukava tegevusega. Maksumuse veerus on toodud tegevuse prognoositav kogumaksumus, sh 
koos võimaliku kaasrahastusega. Kui tegevus ei ole rahaline (administratiivsed tegevused), siis viitab 
sellele tegevuse elluviimise aastal maksumuse real asuv null. Tegevuskava täitmise korraldaja on 
vaikimisi Tallinna keskkonnaamet.  
 
Tallinna elurikkuse tegevuskava elluviimise maksumuseks prognoositakse 1 655 000 eurot.  
 

8. Riskid ja nende maandamise võimalused 
 
Tallinna elurikkuse tegevuskava elluviimisel võivad esineda samad riskid mis Tallinna keskkonnakaitse 
arengukava rakendamisel. Peamine risk on seotud tegevuste ebapiisava ja ebaühtlase rahastamisega, 
mis võib kaasa tuua tegevuste elluviimata jätmise või ka selle, et tegevuste osalisel elluviimisel ei 
saavutata oodatud tulemusi. Üks võimalikest lahendustest on luua Tallinna linnaeelarves Tallinna 
keskkonnaameti haldusalasse elurikkuse tootegrupp ning tagada seeläbi tootegrupi iga-aastane 
rahastamine.  
 

9. Seire ja muutmise kord 
Tallinna elurikkuse tegevuskava aastateks 2016–2020 elluviimise seire, tegevuskava muutmine ja 
täiendamine toimub koos Tallinna keskkonnakaitse arengukava seirega. Seire käigus hinnatakse 
eesmärkide saavutamist ning analüüsitakse tehtud ja tegemata tegevusi. Mõõdikud ja oodatavad 
tulemused on seatud nii keskkonnakaitse arengukavas kui ka elurikkuse tegevuskavas. Ühtlasi tuleb 
seada elurikkuse indikaatorid, jälgida iga aasta nende täitmist ja avaldada tulemused iga-aastases 
keskkonnaülevaates. Põhjalik seire ja tegevuskava elluviimise analüüs tuleb teha 2020. aastal. Seire 
korraldaja ja vastutaja on Tallinna Keskkonnaamet. Tegevuskava seiratakse Tallinna 
arengudokumentide menetlemise korra kohaselt. 
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http://seit.ee/publications/4441.pdf  

Uustal, M., Kuldna, P., Peterson, K. 2010. Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs ja soovitused 
elustiku säilitamiseks. SEI Tallinn väljaanne nr 14, Tallinn, 44 lk. http://www.seit.ee/failid/686.pdf  

Uustal, M., Peterson, K., Kuldna, P. 2010. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine kohalikul tasandil. 
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Viited riikliku seire metoodikatele 

Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire: 
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2017&Itemid=330  

Jõgede hüdrobioloogiline seire: 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2106&Itemid=419 

Järvede hüdrobioloogiline seire: 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2116&Itemid=429  

Kahepaiksete ja roomajate seire:  

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2020&Itemid=333 

Kiililiste seire: 

http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/projektid/bioclim/projekt/
http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/projektid/bioclim/projekt/
http://tere.kevad.edu.ee/
https://elurikkus.ut.ee/
http://www.klab.ee/kohanemine/
https://loodus.keskkonnainfo.ee/lva
http://www.envir.ee/sites/default/files/kliimastsenaariumid_kaur_aruanne_ver190815.pdf
http://www.eoy.ee/aed
http://www.eoy.ee/talv
http://www.seit.ee/publications/4387.pdf
http://seit.ee/publications/4441.pdf
http://www.seit.ee/failid/686.pdf
http://www.seit.ee/failid/685.pdf
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2017&Itemid=330
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2106&Itemid=419
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2116&Itemid=429
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2020&Itemid=333
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http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2026&Itemid=339 

Kimalaste seire: 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2050&Itemid=363 

Nahkhiirte seire: 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2041&Itemid=354 

Päevaliblikate koosluste seire: 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2052&Itemid=365 

Ööliblikate seire: 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2072&Itemid=385 

Üksikeluliste tolmeldajate seire: 

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2066&Itemid=379  

 

 

  

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2026&Itemid=339
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2050&Itemid=363
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2041&Itemid=354
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2052&Itemid=365
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2072&Itemid=385
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2066&Itemid=379


29 
 

 

Lisa 1 : Tallinna elurikkuse tegevuskava rakenduskava aastateks 2016 – 2020  
 

TERT 
jrk nr 

  

Meede/Tegevus 
  

Seos 
TAKES 
jrk nr-

ga 
  

Mõõdik 
  

Oodatav 
tulemus 

  

Tegevuse tüüp 
  

Maksumuse prognoos 
(tuh EUR) 

Kokku 
(tuh 

EUR): 

Täitmise 
korraldaja 

  

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
6

-

2
0

2
0

 

EESMÄRK: Looduse mitmekesisuse säilitamine ja elurikkuse suurendamine        134 485 404 336 296 1655   

1.1. Tallinna koosluste kaardistamine, nende toimimise ja seisundi 
väljaselgitamine 

meede 
1.1 

                    

1.1.1. Tallinna linnaliste biotoopide klassifikatsiooni väljatöötamine, 
kaardistamine ja väärtusklasside määramine 

1.1.5.; 
1.1.2. 

Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 15         15 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.2. Tallinna mullastiku kaardi koostamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       9 9 18 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.3. Mullaelustiku uuringud valitud uuringualadel  1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       8   8 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.4. Tallinna lahe mere-elupaikade kaardistamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 20 20 20 20 20 100 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.5. Hüdrobioloogiliste uuringute läbiviimine Tallinna seisu- ja 
vooluveekogudes 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       9 9 18 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.6. Väljaspool kaitsealasid asuvate Loodusdirektiivi 
elupaigatüüpide kaardistamine ja inventeerimine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 2 5 3     10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.7. Väheuuritud rohealade (sh jäätmaade) taimekoosluste 
inventeerimine ja väärtuste hindamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 3 10 2     15 Tallinna 
keskkonnaamet 
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TERT 
jrk nr 

  

Meede/Tegevus 
  

Seos 
TAKES 
jrk nr-

ga 
  

Mõõdik 
  

Oodatav 
tulemus 

  

Tegevuse tüüp 
  

Maksumuse prognoos 
(tuh EUR) 

Kokku 
(tuh 

EUR): 

Täitmise 
korraldaja 

  

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
6

-

2
0

2
0

 

1.1.8. Kimalaste, päevaliblikate, kahepaiksete, rändlindude ja 
nahkhiirte elupaikade ja liikumiskoridoride ökoloogilise 
sidususe kaardistamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   5       5 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.9. Asumi- ja linnaosatasandi ning ülelinnalise tähtsusega 
rohealade kättesaadavuse ja sidususe ning jalakäijale ja 
jalgratturile liikumiseks sobivuse uuring 

2.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   15       15 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.10. Elurikkuse poolt pakutavate ökosüsteemiteenuste 
määratlemine ja teenuste mahtude väljaselgitamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   10       10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.1.11. Kliimariskide poolt Tallinna ökosüsteemile avalduvate 
mõjude iseloomu ja ulatuse väljaselgitamine 

26.1.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   8       8 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2. Tallinna elustiku koosseisu ja seisundi väljaselgitamine meede 
1.1 

                    

1.2.1. Kaitsealuste seente inventuur potentsiaalselt sobilikes 
elupaikades 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     3 3   6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.2. Esinduslikes kasvukohtades kasvavate kaitsealuste 
taimeliikide seisundi hindamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 2 3       5 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.3. Kiililiste elupaikade kaardistamine Tallinna märgaladel 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   3 3     6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.4. Kimalaste ja päevaliblikate uuringute läbiviimine 
potentsiaalselt väärtuslikel aladel  

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 3         3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.5. Üksikeluliste tolmeldajate (erakmesilased, sirelased) 
seiremetoodika väljatöötamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     6     6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.6. Ööliblikate andmete kokku koondamine ja analüüsimine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring         3 3 Tallinna 
keskkonnaamet 
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TERT 
jrk nr 

  

Meede/Tegevus 
  

Seos 
TAKES 
jrk nr-

ga 
  

Mõõdik 
  

Oodatav 
tulemus 

  

Tegevuse tüüp 
  

Maksumuse prognoos 
(tuh EUR) 

Kokku 
(tuh 

EUR): 

Täitmise 
korraldaja 

  

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
6

-

2
0

2
0

 

1.2.7. Kalade koosseis, arvukus ja seisundi hinnang seisu- ja 
vooluveekogudes 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       6   6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.8. Kalade koosseis, arvukus ja seisundi hinnang Tallinna lahes 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring         6 6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.9. Kahepaiksete elupaikade kaardistamine ja seisundi 
hindamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 6         6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.10. Roomajate elupaikade kaardistamine ja seisundi hindamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       5   5 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.11. Kaitsealuste haudelindude elupaikade kaardistamine ja 
arvukuse väljaselgitamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   7 8     15 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.12. Tallinnas pesitsevate kanakullide (Accipiter gentilis) leviku ja 
elupaigakasutuse väljaselgitamine 

1.1.2.; 
Kanaku
lli 
kaitse 
tegevus
kava, p 
7.4. 

Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     5     5 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.13. Nahkhiirte suviste potentsiaalselt oluliste toitumisalade 
kaardistamine  

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 5 5       10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.14. Nahkhiirte rändeaegsete koondumiskohtade kaardistamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       5 5 10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.15. Nahkhiirte talviste varjepaikade kaardistamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     5     5 Tallinna 
keskkonnaamet 
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Meede/Tegevus 
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0
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0

1
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0

1
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2
0

2
0

 

2
0

1
6

-

2
0

2
0

 

1.2.16. Saarma (Lutra lutra) elupaikade kaardistamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring         4 4 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.17. Kasetriibiku (Sicista betulina) Tallinna populatsiooni 
elupaiganõudluse uurimine 

1.1.2.; 
Kasetrii
biku 
kaitse 
tegevus
kava, p 
9.2. 

Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     6     6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.18. Pisiimetajate leviku kaardistamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       3 3 6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.19. Suurimetajate leviku kaardistamine 1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     2 2   4 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.2.20. Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide leviku 
kaardistamine 

1.1.2. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 1 1 1 1 1 5 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3. Tallinna elurikkuse seisundi seire korraldamine meede 
1.1 

                    

1.3.1. Samblike seire läbiviimine  1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire 3         3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.2. Kõrge väärtusega taimekoosluste seire läbiviimine 
seisundiseire meetodil 

1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire   3       3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.3. Kiililiste transektseire läbiviimine kolmel esinduslikumal alal 1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire     3     3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.4. Seisu- ja vooluveekogude hüdrobioloogilise seire läbiviimine 1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire       3   3 Tallinna 
keskkonnaamet 
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1.3.5. Kimalaste ja päevaliblikate transektseire läbiviimine kolmel 
esinduslikumal alal 

1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire         3 3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.6. Üksikeluliste tolmeldajate (erakmesilased, sirelased) seire 
läbiviimine 

1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire       3   3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.7. Ööliblikate seirepüügi läbiviimine kahel püsiseirealal 1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire     3     3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.8. Kahepaiksete seire läbiviimine kahvapüügi ja kaardistamise 
meetodil kolmel esinduslikumal alal 

1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire   3       3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.9. Haudelinnustiku transektloenduse läbiviimine rohe-ja 
elamualadel 

1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire       3   3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.10. Kesklinna parkide haudelinnustiku kaardistamine 1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire         5 5 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.11. Nahkhiirte transekt- ja punktloenduse läbiviimine suvistes 
elu- ja toitumispaikades  

1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire     3     3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.12. Nahkhiirte seireloenduse läbiviimine talvituspaikades  1.1.3. Seire 
läbiviimine 

Seire 
läbiviidud 

Seire   3       3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.13. Perioodilise (5a) ülevaate avaldamine Tallinna territooriumil 
läbiviidavate riiklike ja kohalike seirete tulemustest 

1.1.2.; 
1.1.3. 

Seirekogumik Seirekogumik 
valminud 

Informatiivne   8       8 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.3.14. Ettepaneku tegemine Keskkonnaagentuurile Tallinna 
territooriumil asuvate riiklikult oluliste alade lisamiseks 
riiklikku seirevõrgustikku 

1.1.2.; 
1.1.3. 

Ettepanek Ettepanek 
esitatud 

Informatiivne   0       0 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4. Riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandi kaitset väärivate 
alade väljaselgitamine 

meede 
1.2. 
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1.4.1. Ekspertiiside tellimine elustiku uuringute tulemustest 
ilmnenud kõrge loodusväärtusega alade kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta 

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring         5 5 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.2. Ekspertiisi tellimine Merimetsa kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 3         3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.3. Ekspertiisi tellimine Mustjõe ranna ja lammimetsa kaitse alla 
võtmise põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   3       3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.4. Ekspertiisi tellimine Lõuka metsa kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       2   2 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.5. Ekspertiisi tellimine Õismäe raba kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       3   3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.6. Ekspertiisi tellimine Kakumäe raba kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       3   3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.7. Ekspertiisi tellimine Kakumäe rannametsa kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   2       2 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.8. Ekspertiisi tellimine planeeritava Astangu looduskaitseala 
ümbritsevate alade kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     3     3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.9. Ekspertiisi tellimine Skoone bastioni kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring       2   2 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.10. Ekspertiisi tellimine Maarjamäe paekalda kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring         3 3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.11. Ekspertiisi tellimine Tehnika tn hobukastaniallee kaitse alla 
võtmise põhjendatuse kohta  

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring 2         2 Tallinna 
keskkonnaamet 
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1.4.12. Ekspertiisi tellimine Harku metsa kaitse alla võtmise 
põhjendatuse kohta 

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   3       3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.4.13. Ekspertiisi tellimine Ülemiste järve ümbritseva rohevööndi 
kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta 

1.2.1. Uuring Uuring 
valminud 

Uuring     6     6 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5. Kohalikku kaitset väärivate alade soodsa seisundi tagamine meede 
1.2. 

                    

1.5.1. Merimetsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla 
võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne 4         4 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.2. Mustjõe ranna ja lammimetsa kohaliku omavalitsuse tasandi 
kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne   4       4 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.3. Lõuka metsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla 
võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne       2   2 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.4. Õismäe raba kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla 
võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne       2   2 Tallinna 
keskkonnaamet 
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1.5.5. Kakumäe raba kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla 
võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne       2   2 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.6. Kakumäe rannametsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse 
alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne   3       3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.7. Astangu LKA puhverala kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse 
alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne     4     4 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.8. Skoone bastioni kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla 
võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne       3   3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.9. Maarjamäe paekalda kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse 
alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne         3 3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.10. Tehnika tn hobukastaniallee kohaliku omavalitsuse tasandi 
kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja 
kaitsekorralduskava koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne 3         3 Tallinna 
keskkonnaamet 
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1.5.11. Harku metsa kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla 
võtmiseks kaitse-eeskirja eelnõu ja kaitsekorralduskava 
koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne   3       3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.5.12. Ülemiste järve ümbritseva rohevööndi kohaliku 
omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmiseks kaitse-eeskirja 
eelnõu ja kaitsekorralduskava koostamine 

1.2.2. Kaitse-eeskirja 
ja kaitse-
korralduskava 
kehtestamine 

Kaitse-eeskiri 
ja 
kaitsekorrald
uskava 
kehtestatud 

Regulatiivne     3     3 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.6. Kaitsekorralduslike tööde teostamine kaitstavatel aladel 
koostöös Riigi Keskkonnaametiga 

meede 
1.2. 

                    

1.6.1. Osalemine Pirita jõeoru maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava täitmises 

1.2.3. Panustamine 
kava täitmisse 

Tallinn 
panustab igal 
aastal kava 
täitmisse 

Investeering 2 2 2 2 2 10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.6.2. Osalemine Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava täitmises 

1.2.3. Panustamine 
kava täitmisse 

Tallinn 
panustab igal 
aastal kava 
täitmisse 

Investeering 2 2 2 2 2 10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.6.3. Osalemine Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava täitmises 1.2.3. Panustamine 
kava täitmisse 

Tallinn 
panustab igal 
aastal kava 
täitmisse 

Investeering 2 2 2 2 2 10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.6.4. Osalemine planeeritava Astangu looduskaitseala 
kaitsekorralduskava täitmises 

1.2.3. Panustamine 
kava täitmisse 

Tallinn 
panustab igal 
aastal kava 
täitmisse 

Investeering 2 2 2 2 2 10 Tallinna 
keskkonnaamet 
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1.6.5. Osalemine Aegna maastikukaitseala kaitsekorralduskava 
täitmises 

1.2.3. Panustamine 
kava täitmisse 

Tallinn 
panustab igal 
aastal kava 
täitmisse 

Investeering 2 2 2 2 2 10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.6.6. Pääsküla raba maastikukaitseala kaitsekorralduskava 
elluviimine 

1.2.3. Panustamine 
kava täitmisse 

Tallinn 
panustab igal 
aastal kava 
täitmisse 

Investeering 5 5 5 5 5 25 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.7. Kaitsekorralduslike tööde teostamine kaitsealuste ja 
tavaliikide soodsa seisundi tagamiseks väljaspool kaitstavaid 
alasid 

meede 
1.2. 

                    

1.7.1. Kõrele elupaikade rajamine koostöös Riigi Keskkonnaametiga 1.1.2. Elupaikade 
rajamine 

Tallinn 
panustab 
elupaikade 
rajamisse 

Investeering       10   10 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.7.2. Tunnelite ja liikumistõkete rajamine kahepaiksete 
rändeteedele Tallinnas 

1.2.3. Konnataristut 
vajavate alade 
osakaal 

Konnataristu 
on rajatud 
50% aladele 

Investeering   150       150 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.7.3. Linna haljasalade ümberkujundamine madala 
hooldusintensiivsusega tolmeldajasõbralikeks aladeks 

1.2.3. Tolmeldajasõbr
alike 
haljasalade 
pindala osakaal 

Osakaal 10% Investeering 4 4 4 4 4 20 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.7.4. Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide ohjeldamise 
elluviimine 

1.2.5. Osakaal 
teadaolevast 
leiukohtadest, 
kus on edukas 
tõrje teostatud 

Osakaal 75% Investeering 7 7 7 7 7 35 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.8. Linnaelanike kaasamine loodusväärtuste uurimisse ja 
hoidmisesse 

meede 
1.4. 
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1.8.1. Veebiväljundi ja päringuvõimalusega andmebaasi loomine 
biotoopide ja elustiku andmete kogumiseks ja talletamiseks 

1.1.4. Andmebaas Andmebaas 
valminud 

Investeering           0 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.8.2. Tallinna põlispuude kaardistamise võistluse korraldamine 
kooliõpilastele 

1.1.2.; 
1.1.6. 

Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   8 4 4 4 20 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.8.3. Siilide, oravate, kahepaiksete ja roomajate kaardistamise 
võistluse korraldamine 

1.1.2.; 
1.1.6. 

Uuring Uuring 
valminud 

Uuring   8 4 4 4 20 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.8.4. Koostööprojektide elluviimine, et tihendada kohalike elanike 
(sh asumiseltsid, muud kohalikud seltsid) sidet lähima 
rohealaga, tagada paremini selle korrashoid ja sotsiaalne 
kontroll alal 

2.4.2. Koostööprojekt
ide arv 

Ellu viidud 10 
koostööproje
kti 

Investeering     5 2 2 9 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.8.5. Talgute korraldamine kaitstavate liikide ja koosluste soodsa 
seisundi tagamiseks 

1.2.3. Talgute 
korraldamine 

Talguid 
korraldataks
e igal aastal 

Investeering 3 3 3 3 3 15 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.9. Elustiku kaitse ja kompenseerimise põhimõtete juurutamine 
planeerimise ja projekteerimise parendamiseks 

meede 
1.3. 

                    

1.9.1. Planeerijatele, arhitektidele ja projekteerijatele mõeldud 
juhiste väljatöötamine elustiku hoidmise ja rikastamise kohta 
planeeringualadel ning rakendamine planeeringute ja 
mõjuhindamise menetlustes  

1.3.1. Juhised Juhised 
valminud 

Regulatiivne 0 0       0 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.9.2. Rohefaktori kontseptsiooni väljatöötamine ja kehtestamine 
planeeringualade elurikkuse ja haljastuse tagamiseks 

1.3.2. Regulatsioon Regulatsioon 
kehtestatud 

Regulatiivne 0 0       0 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.10. Tallinna elurikkust hoidvate ja ökosüsteemiteenuseid 
tagavate looduspõhiste näidislahenduste rajamine 

meede 
1.3.;  
9.1. 

                    

1.10.1. Tasuvusanalüüsi koostamine asjakohaste looduspõhiste 
lahenduste (rohealad, haljaskatused, sademeveesüsteemid 
jne) väljaselgitamiseks   

26.1. Analüüs Analüüs 
valminud 

Uuring   20       20   
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1.10.2. Rohefaktori kontseptsioonist lähtuva näidisala kasutamine ja 
elluviimine munitsipaalarenduse puhul  

1.3.3. Elluviidud 
näidisprojektid
e arv 

Näidisprojekt
id (4) ellu 
viidud 

Investeering     40 20 20 80 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.10.3. Elurikkust hoidvate hoolduspõhimõtete väljatöötamine ja 
rakendamine erineva funktsiooniga rohealadel 

1.2.4. Juhised Juhised 
valminud 

Regulatiivne 0 0       0 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.10.4. Jätkusuutliku sademeveesüsteemi standardlahenduste 
näidisprojektide elluviimine, sh Tallinna rohealade 
uuendamisel 

9.1.3. Elluviidud 
näidisprojektid
e arv 

Näidisprojekt
id (5) ellu 
viidud 

Investeering     20 20 20 60 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.10.5. Katuse- ja vertikaalhaljastuse ning lillemurude 
näidisprojektide elluviimine uutel munitsipaalhoonetel ning 
juhiste väljatöötamine 

9.1.5. Elluviidud 
näidisprojektid
e arv 

Näidisprojekt
id (5) ellu 
viidud 

investeering     20 20 20 60 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.10.6. Korteriühistute toetusskeemi "Roheline õu" 
rahastustingimuste täiendamine, toetamaks sihipäraselt 
elurikkuse suurendamist (nt pesakastid) ning muutes 
abikõlbulikuks ka munitsipaal- ja riigiasutuste õuealad (nt 
kooliaiad) 

1.3.1.; 
1.3.3. 

Toetusskeemi 
täiendamine 

Toetusskeem 
täiendatud 

Majanduslik 0         0 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.11. Tallinna loodusväärtuste tutvustamine linnaelanikele ja 
turistidele 

meede 
1.4. 

                    

1.11.1. Tallinna elurikkust kolmes keeles tutvustava veebilehe 
loomine ja haldamine 

1.4.1. Veebileht Veebileht 
valmis ja 
uuendatud 

Investeering   30       30 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.11.2. Nutirakenduste väljatöötamine Tallinna loodusväärtuste 
tutvustamiseks linlastele ja turistidele 

1.4.5. Nutirakenduse
d 

Nutirakendus
ed valminud 
ja kasutusel 

Investeering     50     50 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.11.3. Tallinna loodust linlastele ja turistidele tutvustavate 
filmiklippide valmistamine 

1.4.3. Filmiklipid Filmiklipid 
toodetud 

Informatiivne     50 25   75 Tallinna 
keskkonnaamet 
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TERT 
jrk nr 

  

Meede/Tegevus 
  

Seos 
TAKES 
jrk nr-

ga 
  

Mõõdik 
  

Oodatav 
tulemus 

  

Tegevuse tüüp 
  

Maksumuse prognoos 
(tuh EUR) 

Kokku 
(tuh 

EUR): 

Täitmise 
korraldaja 

  

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
6

-

2
0

2
0

 

1.11.4. Tallinna loodusväärtusi põhjalikult tutvustava trükise (nt 
ajakirjanumbri) kirjastamine ja levitamine 

20.1.6.; 
1.1.2. 

Trükised Trükised 
valminud 

Informatiivne       10 15 25 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.11.5. Tallinna loodust kajastava fotokonkursi korraldamine 
koostöös üleriiklike konkurssidega 

1.4. Fotokonkurss Fotokonkurss 
toimub iga-
aastaselt 

Informatiivne   10 10 10 10 40 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.12. Õppeprotsessis eluslooduse tundmaõppimise ja praktilise 
loodusõppe võimaluste laiendamise toetamine 
haridusasutustes ja täienduskoolituses 

meede 
19.1. 

                    

1.12.1. Loodusväärtuste tutvustamiseks ja õuesõppeks vajaliku 
taristu paigaldamine rohealadele ning koolide ja lasteaedade 
juurde 

1.4.2. Infotahvlitega 
rohealade 
osakaal 

Infotahvlid 
paigaldatud 
50% -le 
rohealadest  

Investeering   15 15 15 15 60 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.12.2. Tallinna loodusväärtusi tutvustava ja õppekavasid täiendava 
programmi väljatöötamine linna haridusasutustele 

19.1.5. Programm Programm 
väljatöötatud 
ja kasutusel 

Informatiivne 10 10 10 10 10 50 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.12.3. Õuesõppe toetamine loodusringides, loodushariduskeskustes 
jt linna hallatavates asutustes 

19.1.2. Osalevate 
õpilaste arv 
aastas 

500 õpilast Majanduslik   10 10 10 10 40 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.12.4. Tallinna kooliaedade kujundusprojektide konkursi läbiviimine 
ja elluviimise toetamine 

19.1.2. Kujundusproje
ktiga 
haridusasutust
e arv 

50 
haridusasutu
st 

Investeering   30 10 10 20 70 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.13. Loodushoidliku käitumise tutvustamine linnaelanikele meede 
1.4. 

                    

1.13.1. Loodushariduslikke tegevusi pakkuvate 
mittetulundusühingute toetamine 

19.2. Projektide arv 10 projekti Majanduslik 10 15 15 15 15 70 Tallinna 
keskkonnaamet 



42 
 

TERT 
jrk nr 

  

Meede/Tegevus 
  

Seos 
TAKES 
jrk nr-

ga 
  

Mõõdik 
  

Oodatav 
tulemus 

  

Tegevuse tüüp 
  

Maksumuse prognoos 
(tuh EUR) 
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(tuh 

EUR): 

Täitmise 
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2
0

1
6

 

2
0

1
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2
0

1
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2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
6

-

2
0

2
0

 

1.13.2. Regulaarsete teavituskampaaniate korraldamine elurikkuse ja 
heakorra teemal 

20.1.3. Sihtrühma arv 100 000 
inimest 

Informatiivne   10 10 10 10 40 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.13.3. Koolituste korraldamine ekspertidele ja avalikkuse 
teavitamine jätkusuutlike sademeveesüsteemide, 
haljaskatuste, vertikaalhaljastuse, lillemurude ja muude 
looduspõhiste lahenduste kohta 

9.1.6. Koolitused Koolitused 
toimuvad 
iga-aastaselt 

Informatiivne 3 3 3 3 3 15 Tallinna 
keskkonnaamet 

1.13.4. Tegevusjuhiste koostamine ja levitamine elanikurühmadele 
(aia- ja korteriomanikud) ja ettevõtetele eesmärgiga 
edendada loodushoidu ja suurendada elurikkust Tallinnas (nt 
loodusaianduse ja tekkekohal kompostimise 
populariseerimine, lindude kokkupõrke riskist hoonetega) 

1.4.4. Juhised Juhised 
edastatakse 
sihtrühmale 
iga-aastaselt 

Informatiivne 10 10 10 10 10 50 Tallinna 
keskkonnaamet 
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Lisa 2: Uuringualade kaardid 
Uuringualade kaardid on saadud väljavõtetena vastavatest Mapinfo formaadis kaardikihtidest. 

Kaardikihtide failinimetused on märgitud vastava kaardi juurde.  

 

Kaart 1: Tallinna mullastiku kaardistusalad (p 1.1.3.) [mullad] 
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Kaart 2: Hüdrobioloogiliste uuringute alad (1.1.5.) [hydrobioloogilised_uuringud] 

 

 

Kaart 3: Loodusdirektiivi elupaigatüüpide võimalikud esinemisalad (1.1.6.) 

[pot_loodusdirektiiv] 
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Kaart 4: Väheuuritud taimekoosluste uuringualad (1.1.7.) [v2heuuritud_alad] 

 

 

Kaart 5: Kaitsealuste seente uuringualad (1.2.1.) [seened] 
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Kaart 6: Kiililiste uuringualad (1.2.3.) [kiililised] 

 

 

Kaart 7: Kimalaste ja päevaliblikate uuringualad (1.2.4.) [kimalased_paevaliblikad] 
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Kaart 8: Kalade uuringualad siseveekogudes (1.2.7.) [kalad] 

 

 

Kaart 9: Pisi- ja suurimetajate uuringualad (1.2.18. ja 1.2.19.) [pisiimetajad_suurimetajad] 
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Kaart 10: Kimalaste ja päevaliblikate seirealade kandidaadid (1.3.5.) 

[tolmeldajate_transektid] 

 

 

Kaart 11. Elamu- ja rohealade haudelindude loendustransektide kandidaadid (1.3.9.) 

[haudelinnu_transektid] 
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Kaart 12. Tallinna kesklinna rohealade haudelinnustiku kaardistusalad (1.3.10) 

[haudelindude_kaardistamine] 

 

 

 

Kaart 13. Nahkhiirte suviste ja talviste seirealade kandidaadid (1.3.11., 1.3.12.) 
[nahkhiirte seired] 
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Kaart 14. Riiklikku või kohaliku omavalitsuse tasandi kaitset väärivad kandidaatalad 

(1.4., 1.5.) [pot_kaitsealad] 

 

 

 

 


