Haljastus ja looduskaitse
Haljasmaid on linnaosas 85,5 ha, mis moodustab 8,97% linnaosa
pindalast. Haljasalasid on 69,4 ha. Parke ja pargilaadseid alasid
10,0 ha.
Kristiines paiknevad järgmised pargid:
•
•
•
•
•

Cederhilmi park (1,0 ha, Mooni tänav 30d)
Löwenruh park (5,9 ha, Mustamäe tee 59a)
Dunteni park (4,6 ha, Nõmme tee ja Tondi tänava vahelisel alal)
Räägu park (1,0 ha, Nõmme tee 52)
Korrastatud Tondi kasarmute alal olev pargilaadne ala (Tondi tänav 55).

Haljastus Lilleküla suurelamute vahel on rahuldavas ning osades piirkondades heas
seisundis. Kasutatud on kodumaiseid puuliike (pärnad, vahtrad, kased, vähem
okaspuid). Põõsad kasvavad enamasti hekkidena. Eraaedades leidub palju eksoote,
eriti okaspuid (linnaosas asuvad mitmed Tallinna kaunimatest ja liigirohketest
aedadest), kuid kokkuvõttes ei ole tegemist liigirikka linnaosaga. Linnaosas on kolm
kaitsealust koduaeda.
Kristiine linnaosas on 8 looduskaitsealust objekti - 4 parki või aeda, 3 puud ja 1
hiidrahn.
Löwenruhi pargi rekonstrueerimine on kavas lõpetada aastaks 2011.

Looduskeskkonna tugevad küljed:
•
•
•
•
•
•
•

soodne kliima võrreldes teiste Tallinna linnaosadega (soojem);
kaunid ja liigirohked koduaiad;
olemasoleva kõrghaljastuse rahuldav olukord;
heas seisukorras on endiste suvemõisate pargid (Löwenruh park, Cederhilmi park
ja Dunteni park);
rekonstrueeritud suvemõis Springthal - Tondi 42
lühiajaliseks puhkuseks mõeldud haljasalade ja lastemänguväljakute olemasolu
pea kõikides suuremates piirkondades;
miljööväärtusliku elukeskkonna, esteetiliselt nauditava maastiku (Löwenruh park,
Cederhilmi park, Dunteni park ja Räägu park) säilitamine ja arendamine;

Looduskeskkonna nõrgad küljed:

•
•
•
•

kruntide tükeldamisega kaasnev biomassi vähenemine, bioloogiline mitmekesisus
ja stabiilsuse kahanemine;
haljastuste amortiseerimine, ja hävimine puuduliku hoolduse tõttu;
määramata omandisuhted, reformimata riigimaa ebapiisav hooldus;
haljasaladel lasub suur koormus, kuna enamasti on vähe avalikke haljastuid

Biomassist

annavad kõige

suurema

osa

hoonetevahelised puittaimede

ja

rohttaimedega hoovid (54,1%), järgnevad õuemaad ja aiad - 28,6% (moodustavad
14% selle kategooria biomassist). Puistute ja parkide osatähtsus biomassi
moodustajatena on väga väike (kokku 3,8%). Linnametsad puuduvad.
Looduslikku taimkatet mullastikku on säilinud Tallinnas ainult hoonestamata aladel,
seega eelkõige linnäärtes. Rannikumadaliku niiskeil peenliivamuldadel on mitmel
pool rajatud aedu (Mähel, Muugal, Lillekülas).

Linnaosa rohestruktuuri ja maastikualasid iseloomustab:
•
•
•
•
•
•

biomass - keskmine, vaid üksikutes kohtades suur, tööstusaladel väike;
liikide arv - keskmine, tööstusaladel väike;
bioloogiline mitmekesisus - eramupiirkondades suur, mujal keskmine või väike
koosluste stabiilsus - keskmine, korrusasumites koosluse vaesuse tõttu suur;
taimestiku üldseisund - keskmine, tööstusaladel halb
Tallinna eeslinnade arengus ajastule iseloomulikud suvemõisate ja -parkide
säilitamine, nende edasine renoveerimine, rekonstrueerimine.

Kristiine linnaosa looduskaitseobjektide loetelu
NIMETUS

üksikobjekti

ümbritseva

kaitsetsooni raadius
Löwenruh' park
Linnu tee 83 aed
Linnu tee 87 aed
Mõtuse tn.8 aed
Lõhislehine

kask

(4

puud);

Arukase

kultivarid 20 m

(lõhislehine vorm)
Leinakask (2 puud); Arukase kultivarid (leinavorm)

20 m

Harilik hobukastan; Hariliku hobukastani leinavorm

20 m

Rahumäe hiidrahn

10 m

Tallinna haljastuse arengukava näeb ette haljastuse osatähtsuse suurenemist
Kristiine linnaosas. Täiendavaid haljasalasid vajab Tedre-Endla piirkond, Linnu tee Nõmme tee piirkond. Võimalik laienemise perspektiiv on ka Tondi kasarmute arvelt.

Arenguvajadused:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

haljastus kui üks linna imago kujundajatest - „Tallinn - roheline pealinn";
säilitada linnaosale optimaalne haljastus ja tagada mitmekesine linnaökosüsteem;
luua ja hoida miljööväärtuslikku elukeskkonda, esteetiliselt nauditavaid maastikke
(Löwenruh park, Cederhilmi park ja Dunteni park) nende säilitamine ja edasine
arendamine;
tagadatasakaalustatud ehituslik ja looduslik keskkond;
puittaimesiku inventariseerimine (liigilisus, puude vanus, nende seisukord);
tõsta linnaosaelanike keskkonnateadlikkust, harida ning korraldada koolitusi
selles vallas
lühiajaliseks puhkuseks mõeldud haljasalade väljaarendamine suurelamute
piirkonnas;
linnaosa
rohealade
säilitamine
ja
korrastamine
koostöös
Tallinna
Linnaplaneerimise Ametiga ja Tallinna Keskkonnaametiga;
parkide
korrastamise
jätkamine
(varustada
viitadega
ajalooja
looduskaitseobjektid ning puhkekohad). Kontseptsiooni alusel arendatakse nii
olemasolevatel kui rajatavatel haljasaladel erinevaid pargi- ja kunstistiile
(haljastus kui atraktsioon).Esteetiline linnapilt tekib koostöös haljastuse ja
linnakujunduse kontseptsiooniga (väikevormid, linnamööbel, teisaldatav haljastus,
lilleamplid, -vaasid jne);
loodusõpperajade rajamine Mustamäe tee - Räägu tänava äärde - Löwenruh
parki koostöös Huvikeskus Kullo loodusõppeklassiga;
tervisespordiradade välja ehitamine Dunteni parki ja Tondi parki (kasarmute maaalal paiknev pargilaadne ala.

