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1 SISSEJUHATUS
Rae valla põhjapiirkonna rohevõrgustiku väärtuste hinnang on teostatud alusuuringuna Rae valla
põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessis.
Rae valla põhjaosa läänepiirkonnas on suures osas säilinud kõrghaljastusega kaetud ala, mis on Rae
valla kehtivas üldplaneeringus määratud osaliselt haljasala- ja parkmetsamaaks, osaliselt
kaitsemetsaks ning on rohevõrgustiku osa. Samuti on ala Harju maakonna teemaplaneeringus
"Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" tuumalasid (T9) ühendava rohekoridori
(K9) osa, mis on üle vaadatuna kantud ka Harju maakonnaplaneeringu 2030+ lahendusse.
Maakonnaplaneeringuga täpsustati rohelise võrgustiku määramise metoodikat, piire ja tingimusi,
lähtudes nii maakonna arengusuundumustest kui rohelise võrgustiku sidususe ja edaspidise toimimise
vajadusest.
Kirjeldatud osa Rae valla rohevõrgustikust hõlmab ligikaudu 440 ha suuruse suhteliselt kompaktse ala
(Joonis 1).
Uuringuala on osaks Tallinna linna ümbritsevast n-ö rohelisest vööndist ja linnaelanike lähipuhkeala.
Tallinna rohelise vööndi piir järgib püsivaid infrastruktuuri elemente (raudtee, Tallinna ringtee,
suuremad maanteed). Rohelise vööndi metsad on asukoha tõttu suurlinna läheduses kõrge
puhkeväärtusega. Kirjeldatud maastik on ka Rae vallale oluline. Rae valla põhjaosa on suurte
metsamassiivide ja okaspuumetsade osas vaene, mistõttu on kirjeldatud alal olev männimets kohalikus
kontekstis kõrge väärtusega. Samas on taolised kauni loodusliku maastikuga linnalähedased
piirkonnad ka arendustegevuse (elamuehituse) surve all.
Käesoleva uuringuga anti hinnang Rae valla põhjaosa läänepiirkonna rohevõrgustikule, tuues välja
väärtuslikumad ja vähemväärtuslikumad piirkonnad. Hinnangu andmise eesmärgiks on toetada
kaalutlusotsuseid Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamisel, sh rohevõrgustiku säilitamise
tingimuste ja kasutamise võimaluste määratlemisel.
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Joonis 1. Rohevõrgustiku ja hinnatava ala paiknemine Rae vallas
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2 UURINGU METOODIKA
Vastavalt lähteülesandele olid tööle püsitatud järgmised uurimisülesanded:
•

Analüüsida, kellele ja millist rohevõrgustikku on antud alal vaja, ja koostada ettepanekud
rohevõrgustiku ulatuse planeerimiseks üldplaneeringus.

•

Analüüsida, kas planeeritud/olemasoleva rohevõrgustikuga on loodud piisavad ruumilised
eeldused elurikkuse ja ökosüsteemide kvaliteetseks säilimiseks. Teha ettepanekud vajadusel
nende parandamiseks.

•

Anda hinnang kas ja mis ulatuses võiks alale ette näha kasutust inimtegevuse poolt. Pakkuda välja
inimtekkeliste mõjude leevendamismeetmed.

•

Anda hinnang Harju maakonnaplaneeringuga 2030+ planeeritud Rail Baltica trassikoridori mõjule
rohevõrgustikus ning võimalikud leevendavad meetmed.

•

Hinnata Ülemiste järve äärde kavandatud matkaradade mõju Ülemiste järvele ja rohevõrgustikule.

•

Kaardistada erineva iseloomu ja väärtusega rohevõrgustiku alad ning hinnata nende olulisust kogu
rohevõrgustiku toimimise ja säilimise seisukohast.

Rohevõrgustiku väärtuste hindamine viidi läbi, kasutades ruumilisi analüüse, välitöid ja
eksperthinnangut keskkonnaekspertide ja taimeökoloogi koostöös.
Hindamisel jälgiti rohevõrgustiku järgmisi aspekte:
•

kaitsealuste objektide ja väärtuslike elupaikade esinemine,

•

ala ökoloogiline potentsiaal (looduslähedus, terviklikkus, bioloogiline mitmekesisus),

•

ala puhkeväärtuslik potentsiaal (maastikuline väärtus, juurdepääsetavus),

•

kattuvus või sidusus sinivõrgustikuga (veekogud, kallasrajad),

•

ala mõjutatus inimtegevusest, konfliktikohad (olemasolevad killustavad ehitised/rajatised,
planeeritav infrastruktuur).

Hindamise teostamisel kasutati lisaks välitöödele järgmisi alusmaterjale:
•

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ rohelise võrgustiku kaardikiht;

•

Eesti Looduse Infosüsteemi – Keskkonnaregistri andmekihid;

•

avalik metsaregister (https://register.metsad.ee/);

•

kehtestatud detailplaneeringute kaardikiht;

•

ajakohased ortofotod (Maa-ameti avalik WMS teenus);

•

Rail Baltic maakonnaplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine;

•

Ülemiste järve perspektiivse rannapromenaadi projekt1;

•

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend2.

1
2
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3 TULEMUSED JA SOOVITUSED
3.1

Rohevõrgustiku kirjeldus ja väärtuste hinnang

Roheline võrgustik ehk rohevõrgustik ehk rohetaristu kujutab endast omavahel seotud rohelise ruumi
võrgustikku, mis säilitab looduslike ökosüsteemide väärtused ja funktsioonid ning pakub nii
looduskeskkonnale kui inimestele vastavaid hüvesid.
Rae valla põhjapiirkonna lääneosa on rohevõrgustiku hierarhias määratletud kui rohekoridor.
Rohekoridorid on rohevõrgustiku tuumalasid (kompaktsed ja/või suuremad kõrge loodusväärtusega
alad) tervikuks ühendavad ribastruktuurid. Antud piirkonnas teeb olemasolevate rohevõrgustiku
elementide ja nende sidususe säilimise eriti oluliseks tihe ja järjest laienev asustus ning nii
olemasolevad kui planeeritavad taristuobjektid.
Rohevõrgustik on vajalik looduslikuks iseregulatsiooniks ja selliste inimesele elutähtsate protsesside
toimimiseks nagu põhja- ja pinnavee teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed
jms. Ühtlasi on rohevõrgustiku üheks eesmärgiks kliimamuutuste mõjude (nt üleujutused)
leevendamine ja nendega kohanemine. Võrgustikus toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine või
ennetamine, toetades bioloogilise mitmekesisuse ja stabiilse keskkonnaseisundi säilimist.
Rohevõrgustik tagab loomade vaba rände ja nende elupaikade säilimise ning taimestiku levimise ja
liikide säilimise. Lisaks eeltoodule on tiheasustuse lähedasel rohevõrgustikul ka roll puhkevõimaluste
ja metsaandide (marjad, seened) pakkujana ning esteetilise väärtuse loojana (maastiku
mitmekesistaja, loodusläheduse pakkuja). Ühest küljest peavad rohealad seega pakkuma elanikele
võimalust looduses liikuda, teisalt aga tagama mitmekesise ja väärtusliku elukeskkonna looma- ja
taimeliikidele. Asjakohase planeerimisega on võimalik saavutada mõlemat.
Uuringuga hõlmatud rohealal on esmane potentsiaal ka seda pakkuda – seal esineb piisava laiusega
metsane koridor, seda ääristav poolavatud maastik ning sinivõrgustiku elemendid (veekogud). Ala
väärtused sõltuvad aga suurest edasisest planeerimisest ja leevendusmeetmete rakendamisest
arendusprojektide (eeskätt suured taristuprojektid) juures.
Täpsustamaks Rae valla põhjapiirkonna lääneossa jääva rohekoridori pakutavaid ökosüsteemi
teenuseid maastikuelementide kaupa, jagati rohekoridor väärtuste hindamisel tinglikeks
piirkondadeks. Väärtuste kirjeldus ja soovitused alade kasutustingimusteks on esitatud nende
piirkondade lõikes. Seejuures on piirkondade määramisel tehtud üldistusi ja lihtsustusi, eraldamata
väiksemaid koosluste erinevusi, mis pole rohevõrgustiku üldiste väärtuste määramisel vajalikud.
Piirkondade orienteeruvad piirid on esitatud alljärgneval joonisel (Joonis 2).
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Joonis 2. Rohevõrgustiku väärtuste hinnangus kasutatud piirkonnad

8

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu KSH koos lisauuringutega. Rohevõrgustiku väärtuste hinnang

3.1.1 Ala 1: salumetsa kooslused uuringuala loodeosas
Ala kirjeldus: Alal levib liigirikas salumets. Puurindes esinevad harilik mänd, harilik haab, harilik tamm,
vaher, kask, pihlakas. Kohati esineb puudegruppe, kus kasvavad ca 60-80 aastased männid, haavad ja
kased. Mõned üksikud arukased vanuses 70-80 a. Alusmetsas esineb pihlakas, toomingas, türnpuu.
Rohurindes kasvab palju liike, sh inimeste jaoks atraktiivsed maikelluke ja võsaülane, lisaks tähtheinad,
kopsurohi. Metsakoosluses on eeldatavalt mingi aeg tagasi läbi viidud harvendusraie, kuna kohati
esineb häile ja puistu on hõre. Piirkonna lõunaosas oleval lagendikul paikneb tihe angervaksa kooslus.
Metsakooslust läbivad kraavid ja ojad. Metsas on olemas teed ja rajad, millest osa on n-ö isetekkelised
ja viitavad ala kasutusele puhkeotstarbeks ja/või metsaandide kogumiseks. Ala juurdepääs autoteedelt
ja lähimate elamute juurest on hea.

Joonis 3. Foto välitöödelt

Joonis 4. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Elamurajoonist põhjas ja idas on ala terviklik (killustamata) ja seotud
piirnevate looduslike või poollooduslike aladega. Läänes on rohevõrgustik katkestatud Männimetsa
elamurajooniga (joonisel tähis 1a), mis oma iseloomu ja hoonestustiheduse tõttu ei toimi enam
rohevõrgustiku osana. Lõunas paiknev üksikelamu (joonisel tähis 1b) on maastikku rajatud viisil, mis
lubab rohekoridoril toimida. Ala idaosas paiknev maapealne gaasitrass (joonisel tähis 1c) lõikab ära
ida-lääne suunalise liikumistee, kuid säilitab põhja-lõuna suunalise koridori. Ala põhjaossa on
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planeeritud perspektiivne maantee (Tallinn väike ringtee, joonisel 1d), mis tekitab potentsiaalse uue
olulise konfliktiala kogu rohekoridorile.
Ala ökoloogilised väärtused: Kõrge liigirikkus. Loomastikule hea rännuteedeks, kuna alusmets pakub
peitumiseks varju ning ala on sidus ümbritsevate metsade ja niitudega. Lindudele pesitsemiskohad.
Kliimamuutusega kohanemisele ja selle leevendamisele kaasa aitamine. Ökoloogiline väärtus kõrge.
Hüved inimestele: Elamute lähedus, juurdepääsetavus ja inimestele atraktiivne metsakooslus annab
alale puhkeväärtusliku potentsiaali. Võimalus jalutada, puhata, loodusega tutvuda.
Soovitused ala kasutuseks: Oluline rohevõrgustiku osa. Vältida tuleks ehitustegevust ja lageraieid,
samuti õuealade ulatuslikku tarastamist. Potentsiaal kasutuseks kerge koormusega puhkemetsana
(pinnasrajad jalutajatele). Kõrgema väärtusega on terviklikult säilinud ala põhja- ja lääneosa, idaosa on
mõjutatud olemasolevast elamurajoonist, mis katkestab seal koridori terviklikkuse. Tuleks vältida
(Männimetsa) elamuala laiendamist põhja ja itta.
Tallinn väike ringtee projekteerimisel tuleb arvestada leevendusmeetmete planeerimisega, vältimaks
kogu Ülemiste järve äärse rohevööndi ära lõikamist rohekoridorist. Selleks tuleb kavandada ökoduktid,
loomade tee alt läbi liikumist võimaldavad tunnelid vm lahendused.

3.1.2 Ala 2: palumetsa kooslused uuringuala lääneosas
Ala kirjeldus: Alal levivad suhteliselt valgusrikkad palumetsad. Puurindes esineb valdavalt harilik mänd
ja veidi harilikku haaba. Alusmetsas esinevad kuused, pihlakad, haavad. Alusmetsa osakaal on väiksem
kui salu- ja lodumetsas. Puhmarindes esineb pohl, mustikas, veidi kanarbikku. Liikudes Uuesalu teelt
loode ja põhja suunas, esinevad metsas vaheribadega lageraielangid.
Metsas looklevad n-ö isetekkelised jalgrajad, mis viitavad ala kasutusele puhkeotstarbeks või
marjade/seente korjamiseks. Alale on olemas hea juurdepääs autoteedelt ja lähimate elamute juurest.

Joonis 5. Foto välitöödelt
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Joonis 6. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Käesoleval ajal on ala, vaatamata raielankidele, säilinud terviklikult ning
sidusalt ümbritsevate aladega, sobides toimivaks rohekoridoriks nii taimestikule kui loomastikule. Ala
loodeosas paikneb õueala (joonisel tähis 2a), mis taraga ümbritsetuse tõttu killustab rohekoridori
läbitavust loomadele, kuid selle mõju võib lugeda nõrgaks tänu paigutusele koridori äärealal. Ala
lõunaosa läbib planeeritav Rail Baltic raudteetrass, millele on kavandatud ökodukt. Ökodukti täpne
paiknemine ei ole käesoleval ajal otsustatud. Ala iseloomu ja selle väärtuste säilimine sõltub
raudteetrassi ja ökodukti reaalsetest lahendustest.
Ala ökoloogilised väärtused: Loomastikule hea rännuteedeks, kuna alusmets pakub peitumiseks varju.
Lindudele pesitsemiskohad.
Hüved inimestele: Oma valgusküllasuse ja kuivuse tõttu on palumetsad ühed eelistatuimad
puhkemetsad. Elamute lähedus (eeskätt Kiili valla Kangru aleviku elamud) ja juurdepääsetavus (Kangru
ja Uuesalu teelt ala lõunaosas) annab alale seetõttu hea puhkeväärtusliku potentsiaali. Võimalus
jalutada, puhata, loodusega tutvuda ning korjata marju või seeni.
Soovitused ala kasutuseks: Oluline rohevõrgustiku osa nii praegu kui tulevikus – planeeritud Rail Baltic
raudteetrassi ökodukti asukohaks. Ökodukti rajamisel tuleb arvestada, et ümbristev maakasutus
säiliks rajatava ühenduse toimimist toetavana. Vältida tuleks ehitustegevust ning lageraieid väljaspool
planeeritavat raudteetrassi. Eelistada tuleks valikraiet, mis võimaldab metsa majandada püsimetsana.
Raielangid tuleks raiete järgselt taasmetsastada. Ökodukti täpse asukoha määramiseks on vajalik läbi
viia detailne loomastiku liikumise uuring.
Alal on suur potentsiaal kasutuseks kerge koormusega puhkemetsana (pinnasrajad jalutajatele).

3.1.3 Ala 3: lodumetsa kooslused Kurna oja kallastel
Ala kirjeldus: Kurna oja läänekaldal ja kitsa ribana ka idakaldal esinevad ulatuslikul ala lodumetsad.
Kooslustes esineb ca 40-60 a vanune must lepp e sanglepp, hall lepp, sookask, harilik haab,
raagremmelgas. Alusmetsa moodustavad toomingas ja puurinde järelkasv. Rohurindes esineb palju
angervaksa, reljeefilt kõrgemates kohtades leidub harilikku naati ja vaarikat. Kohati esineb nooremaid
puistulaike vanusega 10-30 aastat, kus kasvab sanglepp, hall lepp, sookask, haab ning erinevad
pajuliigid, mis moodustavad tiheda, suhteliselt raskesti läbipääsetava koosluse. Kurna oja kallastel oli
välitööde ajal näha kopra tegutsemisjälgi.
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Joonis 7. Foto välitöödelt

Joonis 8. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Ala on terviklik, ilma oluliste tehislike killustavate elementideta, ning sidus
nii ümbritsevate looduslike aladega kui n-ö sinivõrgustikuga (hõlmab Kurna oja ja selle kaldad). Ala
lõunaosa läbib planeeritav Rail Baltic raudteetrass, millele on kavandatud ökodukt. Ökodukti täpne
paiknemine ei ole käesoleval ajal otsustatud. Ala iseloomu ja selle väärtuste säilimine sõltub
raudteetrassi ja ökodukti reaalsetest lahendustest. Ala põhjaossa on perspektiivis planeeritud Tallinn
väike ringtee trass, mis (ilma leevendusmeetmeteta) lõikab läbi viimase olulise ühendustee
rohevõrgustiku koridori ja Ülemiste järve vahel.
Ala ökoloogilised väärtused: Loomastikule rännuteedeks, kuna alusmets pakub peitumiseks varju,
lindudele pesitsemiseks. Taimejuurestik filtreerib saasteaineid, vähendades nende sattumist
veekogudesse. Seega toimib ala loodusliku puhastajana Kurna ojale ja selle suublaks olevale Ülemiste
järvele. Taimestik, eriti puud, on ka olulised veerežiimi reguleerijad, leevendades üleujutuste ulatust
ja kestust. Kui piirkonna liigniisketel aladel teostada laialdast puude langetamist, siis ilma kuivenduseta
võib oodata alade muutumist veel liigniiskemaks – n-ö mülgastumist, kuni suktsessiooni käigus
hakkavad puud taas kasvama. Ala aitab kaasa kliimamuutusega kohanemisele ja selle leevendamisele.
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Hüved inimestele: Parim juurdepääs alale on ala lõunaosas Uuesalu teelt või jalutades läbi
läänepoolsete metsakoosluste, idas takistab juurdepääsu Kurna oja. Samas avaneb Kurna oja teelt
kohati kauneid vaateid ojale ja selle kallastele. Lodumetsas liikumine on nii liigniiskuse kui ka tihedate
põõsavõserike tõttu raskendatud ning alal puudub arvestatav puhkeväärtus. Elanike jaoks on antud
looduskooslusel eelkõige kaudsed hüved – õhu ja vee puhastajana, puhveralana jms.
Soovitused ala kasutuseks: käesoleval ajal on ala oluline rohevõrgustiku osa. Perspektiivis on
mõjutatud planeeritud Rail Baltic raudteetrassi lahendusest, sh ökodukti asukohast. Ökodukti
rajamisel tuleb siiski arvestada, et ümbritsev maakasutus säiliks rajatava ühenduse toimimist
toetavana, st et ka piirnevad metsad tuleb säilitada. Tulenevalt ala säilinud terviklikkusest ja
eraldatusest elamualadest, ei ole sobilik arendustegevuseks. Vältida tuleks ehitustegevust ning
lageraieid väljaspool planeeritavat raudteetrassi. Eelistada tuleks valikraiet, mis võimaldab metsa
majandada püsimetsana. Rraielangid tuleks raiete järgselt taasmetsastada.
Tallinn väike ringtee projekteerimisel tuleb arvestada leevendusmeetmete planeerimisega, vältimaks
kogu Ülemiste järve äärse rohevööndi ära lõikamist rohekoridorist. Selleks tuleb kavandada ökoduktid,
loomade tee alt läbi liikumist võimaldavad tunnelid vm lahendused.
Nii Tallinn väike ringtee kui Rail Baltic trassi ökoduktide jm loomade liikumisteede avamise meetmete
täpse asukoha määramiseks on vajalik läbi viia detailne loomastiku liikumise uuring.

3.1.4 Ala 4: soostunud metsakooslused uuringuala kagunurgas
Ala kirjeldus: Uuringuala kagunurgas, Uuesalu elamute ja Uuesalu tee vahelisel alal levib soostunud
mets. Kurna oja teest lõunas läbib metsakooslust Kurna oja. Metsakoosluses on domineerivad hall lepp
ja sanglepp, kask, haab, raagremmelgas, esinevad üksikud kuused.

Joonis 9. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Rohevõrgustiku elamurajoonist ja teedest piiratud ääreala. Alale ulatub
kehtestatud detailplaneering (joonisel tähistus 4a).
Ala ökoloogilised väärtused: Loomastikule rännuteedeks, lindudele pesitsemiskohad.
Hüved inimestele: Säilinud metsatukk pakub mõningast puhvrit Uuesalu tiheasustusala ja Uuesalu tee
vahel, vähendades teelt levivat müra ja õhusaastet. Kuna Uuesalu elamurajoonis on kõrghaljastust
minimaalselt, on seda ümbritsevatel metsakooslustel oluline roll elukeskkonna parandamisel läbi
maastiku mitmekesistamise ja loodusläheduse pakkumise.
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Soovitused ala kasutuseks: Säilitada rohealana. Väikeses ulatuses elamuehitust saaks lubada
olemasoleva tiheasustusala vahetu laiendusena, säilitades puhveralana Uuesalu teeäärsed ning Kurna
oja kaldapealsed metsad.

3.1.5 Ala 5: kultuurrohumaa Uuesalu elamutest läänes
Ala kirjeldus: Tegu on kasutuses oleva kultuurrohumaaga (püsirohumaa), ulatusliku avatud
maastikuga. Valdavaks liigiks on aas-rebasesaba. Haritaval maal on suhteliselt viljakad mullad, millele
viitab hea boniteedi indikaatorliigina põlluservas kasvav harilik kõrvenõges.

Joonis 10. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Alast lõunasse ja läände jäävad metsamassiivid, põhja osaliselt avatud,
osaliselt metsased või võsastuvad kuivendatud alad. Itta jääb Uuesalu küla elamurajoon. Kuigi haritava
maana on alal madalam ökoloogiline väärtus, laiendab see siiski rohekoridori kui tervikut ning hoiab
vabana metsatukkade vahelised liikumisteed. Ala toimib sidusana kuni Rail Baltic raudtee
realiseerumiseni, mille järgselt muutub rohumaa mitmelt poolt ära lõigatud n-ö sopistuseks. Alale
ulatub kehtestatud detailplaneering (joonisel tähistus 5a).
Ala ökoloogilised väärtused: Rohumaa on loomastikule metsatukkade vaheliseks rändeteeks ning
potentsiaalseks toitumispaigaks taimetoidulistele. Avamaastikel pesitsevatele lindudele on rohumaad
pesitsuspaigaks. Rohumaakoosluste muld on sarnaselt metsakoosluste mullale süsiniku
sidumiskohaks.
Hüved inimestele: Kohalikult teelt vaadeldav avatud maastik. Oluline puhkepotentsiaal puudub.
Väärtus seisneb põllumajanduslikus kasutuses (toorainebaas).
Soovitused ala kasutuseks: Rohevõrgustiku vähemväärtuslikum osa, mis lisab siiski maastikulist
mitmekesisust, vähendab asustuse mõju looduslikele aladele (leevendab nn servaefekti). Soovitav
hoida püsirohumaana ja rohevõrgustiku osana. Vältida alade tarastamist.

3.1.6 Ala 6: Looduskaitselise väärtusega metsatukk
Ala kirjeldus: Avatud maastiku vahele jääv kõdusoomets, st pikaajalise kuivendamise mõjuga mets.
Puurindes kasvavad kask, harilik haab, harilik mänd, harilik kuusk. Varjupakkuv alusmets.
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Joonis 11. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Avatud maastiku vahele jääv killustatud metsamaa, mis on suuremate
metsamassiividega seotud läänes. Läänepoolsete metsamassiividega on mingil määral looduslikuks
tõkkeks Kurna oja.
Ala ökoloogilised väärtused: Metsakoosluses on registreeritud kaitsealuse liigi elupaik, mis annab
alale looduskaitselise väärtuse. Pakub avatud maastiku vahel varjetingimusi ja tõstab seeläbi
rohekoridori idaosa kasutatavust loomade rändeteena. Pakub lindudele pesituspaiku.
Hüved inimestele: Võimalik jalutada Kurnaoja teel ja loodust vaadelda. Oluline puhkepotentsiaal
puudub.
Soovitused ala kasutuseks: Vajab säilitamist metsamaana looduskaitselise väärtuse tõttu ja
rohevõrgustiku idaosa tervikväärtuse tõstmiseks. Maa-alal, eelkõige kaitstava liigi elupaiga ümbruses,
tuleb vältida raieid ning piirata inimeste liikumist.

3.1.7 Ala 7: Rohumaad ala idaosas
Ala kirjeldus: Kultuurrohumaad (püsirohumaad). Valdavalt avatud maastik, laiguti leidub põõsa- ja
lehtpuulaike.

Joonis 12. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Alast põhja, lõunasse ja läände jäävad metsamassiivid, idasse põllumaad.
Ala on sidus ümbritsevate aladega. Kuigi haritava maana on alal madalam ökoloogiline väärtus,
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laiendab see siiski rohekoridori kui tervikut ning hoiab vabana metsatukkade vahelised liikumisteed.
Ala toimib sidusana kuni Rail Baltic raudtee realiseerumiseni, mis on planeeritud antud rohumaadega
osaliselt kattuma. Alale ulatuvad ka kehtestatud detailplaneeringud (joonisel tähistus 7a ja 7b).
Ala ökoloogilised väärtused: Rohumaa on loomastikule metsatukkade vaheliseks rändeteeks ning
potentsiaalseks toitumispaigaks taimetoidulistele. Avamaastikel pesitsevatele lindudele on rohumaad
pesitsuspaigaks. Rohumaakoosluste muld on sarnaselt metsakoosluste mullale süsiniku
sidumiskohaks.
Hüved inimestele: Kohalikult teelt vaadeldav avatud maastik. Oluline puhkepotentsiaal puudub.
Väärtus seisneb põllumajanduslikus kasutuses (toorainebaas).
Soovitused ala kasutuseks: Rohevõrgustiku mõnevõrra vähemväärtuslikum osa, mis on siiski
rändeteeks, lisab maastikulist mitmekesisust, vähendab asustuse mõju looduslikele aladele (leevendab
nn servaefekti). Soovitav hoida püsirohumaana ja rohevõrgustiku osana. Vältida alade tarastamist.
Juba kehtestatud detailplaneeringu alade (Joonis 2 alad 7a ja 7b) edelapoolsed otsad säilitada
rohealana, vältides täisehitamist. Planeeritavast elamurajoonist võib luua ligipääsu rohealale,
tõstmaks ala puhkeotstarbelist väärtust.

3.1.8 Ala 8: Metsariba avatud alade vahel
Ala kirjeldus: Avatud maastiku vahele jääv metsalaik (ribastruktuur). Kuivendatud kõdusoomets, kus
esineb kask, harilik mänd, must lepp ja hall lepp. Ümbritseb kraavi.

Joonis 13. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Avatud maastiku vahele jääv killustatud metsamaa, mis on suuremate
metsamassiividega seotud läänes. Läänepoolsetest metsamassiividest eraldab ala looduslik tõke Kurna
oja.
Ala ökoloogilised väärtused: Pakub avatud maastiku vahel varjetingimusi ja tõstab seeläbi
rohekoridori idaosa kasutatavust loomade rändeteena. Pakub lindudele pesituspaiku.
Hüved inimestele: Puhkepotentsiaal puudub.
Soovitused ala kasutuseks: Vajab säilitamist metsamaana rohevõrgustiku idaosa tervikväärtuse
tõstmiseks.

3.1.9 Ala 9: Poldriala
Ala kirjeldus: Kurna poldri ala – kuivendatud lammiala. Poolavatud maastik laigutiste puude ja
põõsagruppidega. Liigniiske, kraavitatud ala, aeg-ajalt paiguti üleujutatud. Lammiala servas kasvavad
gruppidena võhumõõgad.
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Joonis 14. Foto välitöödelt

Joonis 15. Foto välitöödelt

Joonis 16. Foto välitöödelt
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Ala terviklikkus ja sidusus: Ala on terviklik ja sidus ümbritsevate aladega, toimib Ülemiste järve
ümbritseva rohevööndi laiendusena. Ala sidusust Ülemiste järve suunal killustab perspektiivselt
planeeritav Tallinn väike ringtee (Joonis 2 tähistus 1d), mis on antud asukohas kavandatud Rae valla
piirile.
Ala ökoloogilised väärtused: Loomastikule rännuteedeks. Avamaastikel pesitsevatele lindudele
pesitsuspaigaks. Poldrialad ja muud (ajutiselt) liigniisked avatud maastikud on üldjuhul olulised lindude
rändepeatuskohad. Puhverala Ülemiste järve veekvaliteedi kaitsmiseks. Veeringe regulatsioon.
Hüved inimestele: Otsene kõrge puhkeväärtus käesoleval ajal puudub (liigniiskuse tõttu raskesti
ligipääsetav/läbitav), kuid Kurna oja teelt on siiski võimalik nautida vaateid poolavatud maastikule. Ala
põhjaossa on tehtud ettepanek puhkeotstarbeliste teede rajamiseks, mis pakuksid lähipiirkonna, sh
Tallinna elanikele rekreatsioonivõimalusi.
Soovitused ala kasutuseks: Säilitada rohealana, sobimatu ehitustegevuseks. Piiratud ulatuses
puhkeotstarbelise infrastruktuuri rajamine ei kahjusta eeldatavalt oluliselt rohevõrgustiku toimimist.
Selle projekteerimisel on aga vajalik keskkonna eksperthinnangu või keskkonnamõju eelhindamise
teostamine, arvestamaks rohevõrgustikku mõjutavaid keskkonnakaalutlusi.
Tallinn väike ringtee projekteerimisel ja realiseerumisel on vajalik leevendusmeetmete planeerimine
ja rajamine rohevõrgustiku toimimise tagamiseks. Selleks tuleb kavandada loomade tee alt läbi
liikumist võimaldavad tunnelid vm lahendused.
Vältida alade tarastamist.

3.1.10 Ala 10: salu-lodumetsad ala põhjaosas
Ala kirjeldus: Metsakooslused – üleminek salumetsalt lodumetsale sõltuvalt reljeefi alanemisest ja
niiskusrežiimi muutumisest. Kuivematel aladel levib harilik mänd, kask, raagremmelgas ja pihlakas,
madalamatel ja niiskematel aladel on rohkem halli leppa ja kaske. Alusmetsas esineb toomingas,
pihlakas, mage sõstar ja vaher. Metsamassiivis on väiksem laik tiheda kasenoorendikuga (ca 5-10) a.

Joonis 17. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Ala on seotud Ülemiste järve ümbritseva rohevööndiga ja läände jäävate
rohekoridori osadega. Perspektiivselt killustab ala ja vähendab selle väärtust planeeritav Tallinn väike
ringtee. Ala serva on kehtestatud detailplaneering (joonisel tähistus 10a).
Ala ökoloogilised väärtused: Suhteliselt liigirikas mets. Loomastikule rännuteedeks ja elupaigaks,
lindudele pesitsemiseks.
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Hüved inimestele: Peamine juurdepääs alale on sissesõidukeeluga erateelt, mis vähendab ala kasutust
laiemale elanikkonnale.
Soovitused ala kasutuseks: Säilitada rohevõrgustikuna, vältida ehitustegevust ja tarastamist. Ala
staatuse ümber vaatamine on asjakohane peale võimalikku Tallinn väike ringtee realiseerumist.

3.1.11 Ala 11: Ülemiste järve ja elamurajoonide vaheline puhver ala põhjaosas
Ala kirjeldus: Piirkonda jääb nii avatud maastikku kui metsakooslusi. Suhteliselt noor soostunud mets
või lodumets, kus kasvavad põhiliselt kask, toomingas, ka harilik mänd. Avatud maastik on
inimtekkelise künkliku reljeefiga.

Joonis 18. Foto välitöödelt
Ala terviklikkus ja sidusus: Ala on seotud Ülemiste järve ümbritseva rohevööndiga ja läände jäävate
rohekoridori osadega. Alale ulatub kehtestatud detailplaneeringu ala (joonisel tähis 11a), mille
lahenduses on siiski ette nähtud roheala säilimine.
Ala ökoloogilised väärtused: Loomastikule rännuteedeks ja elupaigaks, lindudele pesitsemiseks.
Hüved inimestele: Piirneb tiheasustusalaga ning pakub seetõttu vajalikku rohelust elamute ümber.
Otsene kõrge puhkeväärtus käesoleval ajal puudub. Alale on tehtud ettepanek puhkeotstarbeliste
teede rajamiseks, mis pakuksid lähipiirkonna, sh Tallinna elanikele rekreatsioonivõimalusi.
Soovitused ala kasutuseks: Säilitada rohealana, sobimatu ehitustegevuseks. Piiratud ulatuses
puhkeotstarbelise infrastruktuuri rajamine ei kahjusta eeldatavalt oluliselt rohevõrgustiku toimimist.
Veekaitselisest seisukohast peaks puhkeotstarbelise infrastruktuuri rajamist vältima Ülemiste järve
veehaarde sanitaarkaitsealale. Rekreatiivse taristu projekteerimisel on vajalik keskkonna
eksperthinnangu või keskkonnamõju eelhindamise teostamine, arvestamaks rohevõrgustikku ja
veehaarde sanitaarkaitseala mõjutavaid keskkonnakaalutlusi. Vältida alade tarastamist.

3.2

Rail Baltic trassikoridori mõju

Rail Balticu planeeritud trass läbib kogu rohevõrgustiku koridori ida-lääne suunaliselt. Rail Baltic
trassikoridori mõju on hinnatud vastavas KSH aruandes ning seda käesolevas uuringus ei korratud. Küll
aga võeti Rail Balticu eeldatavat mõju ja selle maakonnaplaneeringute KSH protsessis välja töötatud
leevendusmeetmeid käesoleva hinnangu koostamisel asjakohases ulatuses arvesse.
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Raudtee trassikoridor lõikab rohekoridori läbi, eraldades uuringualast ala lõunapoolse kolmandiku.
KSH protsessis on välja töötatud leevendusmeetmed rohevõrgustiku toimimisele avalduva negatiivse
mõju vähendamiseks. Käesoleva uuringu asukohas on metsakooslusi (uuringu piirkonnad 2 ja 3)
läbivale Rail Baltic trassile ette nähtud ökodukti rajamine (Joonis 19). Eeldusel, et ökodukt antud
asukohta ka rajatakse, on eriti oluline trassist lõunasse ja põhja jäävate metsakoosluste säilitamine, et
oleks tagatud ökodukti toimimise potentsiaal.

Joonis 19. Väljavõte Rail Baltic trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnplaneeringute
planeeringulahendusest Rae valla osas (seisuga 26.08.2015). Rohelise ringiga on tähistatud ökodukti
põhimõtteline asukoht.
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kohaselt ühendavad maakondlikud rohekoridorid Ülemiste järve
ja seda ümbritsevat roheala lõunapoolsete rohealadega kahe paralleelse koridorina – üheks
koridoriharuks on käesolevas töös käsitletav Rae valda jääv rohekoridor, teiseks haruks on TallinnRapla-Türi maanteest läände jääv, Raku järve äärne rohekoridor (vt ka Joonis 1). Peale idapoolsele
rohekoridorile planeeritud ökodukti pöördub raudtee trassikoridor lõunasse, kulgedes paralleelselt
Tallinn-Rapla-Türi maanteega. Raudteetrassi planeeritud kulgemine vähendab väga oluliselt
läänepoolse rohekoridori ulatust ning muudab küsitavaks selle toimimise. Antud harule ei ole
planeeritud ka vastavat leevendusmeedet. Viljandi maanteele on samas planeeritud mitmetasandiline
ristmik, mis tõenäoliselt veelgi võimendab rohevõrgustiku sidusust katkestavat takistust. Kuna
läänepoolse rohekoridori toimimine jääks seeläbi nõrgaks, oleks idapoolne, Rae valda jääv koridor
sisuliselt ainus Ülemiste järve lõunapoolsete aladega siduv element.
See annab piirkonna metsadele lisaks kohalikule tähtsusele ka maakondliku tähtsuse. Rohevõrgustiku
osas tuleb kindlasti arvestada raudteetrassi leevendusmeetmetega ja tagada looduskoosluste sidusus
ökoduktide jt leevendusmeetmete ümbruses.
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3.3

Perspektiivse Ülemiste rannapromenaadi mõju

Lootusprojekt OÜ poolt on 2015. a koostatud (eskiis)projekt „Ülemiste järve perspektiivne
rannapromenaad“, millega on Ülemiste järve äärde ette nähtud laud- ja multšikattega teed. Projekti
maa-ala asub Ülemiste järve ääres Tallinna linna kesklinna linnaosa ning Rae valla Järveküla küla
maadel. Enamus planeeritava raja trassist jääb rohevõrgustiku alale.
Rannapromenaadi projekti eesmärk on pakkuda vaba-aja veetmise otstarbeks kasutatavaid
liikumisradasid Järveküla ja Peetri aleviku piirkonnas.
Töö käigus töötati välja kolm peamist trassivarianti. Eskiisprojekt näeb ette, et edasi töötatakse
trassivariandiga, mis kulgeb piki lodu ja Ülemiste järve sanitaarkaitseala piiri läbi metsa ning hõlmab
aasakujulist puitosa heinamaal asuval märgalal, pöördudes tagasi mööda metsa. Joonistel kajastub ka
II etapi planeerimine Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitsevööndisse Kurna märgalale. Rajad läbivad
erinevaid metsa ja soo kasvukohatüüpe.
Trassile on kavandatud puit- ja koorepuruteed. Märgalal ning metsas oleks puittee tõstetud
maapinnast postidega kõrgemale. Metsasele alale, kus maapind on üleujutusalast kõrgemal, on
kavandatud koorepuru ja kruusa segu kattega tee. Raja äärde on kavandatud erinevaid
puhkevõimalusi: piknikukohad, vaateplatvormid, vaatetorn, spordiplats. Valdavas ulatuses on rajad
planeeritud markeerivalt valgustada, lisaks on kavandatud valgustada Kurna tehismärgalale
planeeritav vaatetorn.
Olemasolevat väärtuslikku haljastust säästetakse võimalikult palju. Soo-alal ja järve ääres võib tekkida
vajadus lokaalseteks raieteks vaadete avamise eesmärgil. Samuti võib tekkida vajadus raiete
teostamiseks rajatiste alla jäävatel aladel.
Rohevõrgustiku väärtuste analüüsi koostajate hinnangul ei mõjutaks planeeritavad matkarajad Rae
valla piirides ja väljaspool Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala oluliselt rohevõrgutiku toimimist
ega kahjustaks selle väärtusi. Sanitaarkaitsealale jääva rohevõrgustikuga käesoleva töö raames ei
tutvunud, kuid lähtuvalt veehaarde kaitse vajadusest, on töö autorite soovitus sinna puhkerajatisi
mitte planeerida ehk hoida kogu projektiala väljapool sanitaarkaitseala. Vaateid järvele on soovitav
võimaldada pigem vaatetornide või muude lahendustega.
Arvestama peab, et valitud asukohad on (perioodiliselt) liigniisked, mistõttu nii raja ehitamine kui
hilisem hooldus vajab ressursse ja läbimõeldud lahendusi. Samuti peab arvestama planeeritava
tegevuse mõjuga loomastikule, eelkõige rändel või pesitsemas olevate lindudega. Vajalik võib olla nt
käitumisreeglite seadmine, mis lubaksid koerad rajale ainult jalutusrihmaga vms. Puhkerajatiste mõju
rohevõrgustikule on võimalik täpsemalt hinnata ja leevendusmeetmeid välja töötada nende
projekteerimise käigus. Selleks on vajalik projekti juurde eksperthinnangu või keskkonnamõjude
eelhinnangu koostamine.
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