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Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid
looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus

Vastu võetud 22.03.2002 nr 15

Määrus on antud «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 5 alusel.

§ 1. Kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritsev kaitsevöönd

(1) Käesolevas määruses nimetatud kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritsevas kaitsevööndis kehtib
«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» §-s 13 sätestatud kaitsekord.

(2) Käesolevas määruses sätestatud vööndi ulatust arvestatakse puude puhul tüve välispinnast ja geoloogiliste
objektide puhul selle väliskontuurist.

§ 2. Kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemine

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel määran käesolevas määruses nimetatud kaitstavaid
looduse üksikobjekte valitsema Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuse.

§ 3. Üksikpuude kaitsevööndi ulatus

(1) Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 Kesklinna
linnaosa territooriumil kaitse alla võetud üksikpuude kaitsevööndi ulatus on:
1) Kelchi pärnal Niguliste kiriku kõrval –7 m;
2) hõlmikpuul Pärnu mnt ja Süda tn ristumiskohas –25 m;
3) mustal paplil Kaasani kiriku aias –7 m.

(2) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 Kesklinna linnaosa territooriumil kaitse alla
võetud üksikpuude kaitsevööndi ulatus on:
1) hariliku pöögi kultivaril ‘Atropunicea’ Narva mnt 98 – 20 m;
2) hariliku pöögi kultivaril ‘Atropunicea’ Poska tn 53 – 20 m;
3) hariliku pöögi kultivaril ‘Atropunicea’ Rahvusraamatukogu pargis – 20 m;
4) hariliku pöögi kultivaril ‘Atropunicea’ Toom-Kuninga tn 20a – 35 m;
5) hariliku tamme kultivaril ‘Cypressoides’ Sakala tn 1 – 20 m;
6) hariliku tamme kultivaril ‘Cypressoides’ Toom-Kuninga 20a – 35 m;
7) hariliku tamme kultivaril Koidula tn 34 / Roheline aas 5–9 – 15 m;
8) hariliku tamme vormil Loode tn 3 – 15 m;
9) hariliku vahtra kultivaril ‘Globosum’ Süda tn 15 – 10 m;
10) hariliku vahtra kultivaril ‘Schwedleri’ Narva mnt 98 – 20 m;
11) hariliku vahtra kultivaril ‘Schwedleri’ Poska tn 53 – 20 m;
12) hariliku vahtra kultivaril ‘Schwedleri’ Süda tn 15 – 10 m;
13) harilikul hobukastanil Köleri tn 22 – 20 m;
14) harilikul hobukastanil Narva mnt 50 / Vilmsi tn 2 – 20 m;
15) harilikul pöögil Ao tn 10 – 15 m;
16) harilikul tammel Toom-Kuninga tn 13 – 15 m;
17) kahel hariliku vahtra kultivaril ‘Schwedleri’ Poska tn 51b – 20 m;
18) kahel harilikul pärnal Lai tn 29 – 20 m;
19) kahel harilikul tammel Toompuiestee 17a – 25 m;
20) kanada paplil Narva mnt / Weizenbergi tn nurgal – 30 m;
21) kollasel hobukastanil Vesivärava tn 9 – 15 m;
22) kolmel hõbevahtral Magdaleena tn 6 – 20 m;
23) kolmel põldvahtral Roopa tn 11 ees – 20 m;
24) kolmel siledal hobukastanil Vesivärava tn 9 / Köleri tn 6 – 20 m;
25) kõrgetüvelisel sarapuul Rahvusraamatukogu pargis – 25 m;
26) mustal paplil Narva mnt / Weizenbergi tn nurgal – 30 m;
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27) mustal paplil Soo tn alguse haljasalal – 25 m;
28) mustal paplil Wismari tn 35 – 25 m;
29) punasel tammel Rahvusraamatukogu pargis – 20 m;
30) valgepöögil Süda tn 15 – 10 m;
31) viiel suure läätspuu kultivaril ‘Pendula’ Toom-Kuninga tn 13 – 15 m.

(3) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 Kristiine linnaosa territooriumil kaitse alla võetud
üksikpuude kaitsevööndi ulatus on:
1) hariliku hobukastani leinavormil Kotka tn 44 – 20 m;
2) kahel arukase kultivaril ‘Youngii’ Keemia tn 41 – 20 m;
3) neljal arukase kultivaril ‘Crispa’ Keemia tn 41 – 20 m.

(4) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 Mustamäe linnaosa territooriumil aadressil
Mustamäe tee 60 kaitse alla võetud arukase kultivari ‘Youngii’ kaitsevööndi ulatus on 30 m.

(5) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 Nõmme linnaosa territooriumil kaitse alla võetud
üksikpuude kaitsevööndi ulatus on:
1) amuuri korgipuul Nurme tn 40 – 25 m;
2) arukase kultivaril ‘Youngii’ Nurme tn 40 – 25 m;
3) hallil pähklipuul Õie tn pargis – 20 m;
4) harilikul pöögil Pärnu mnt 320 – 15 m;
5) hõbevahtra kultivaril ‘Wieri’ Nurme tn 40 – 25 m;
6) paberikasel Nurme tn 40 – 25 m.

(6) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 Põhja-Tallinna linnaosa territooriumil kaitse alla
võetud üksikpuude kaitsevööndi ulatus on:
1) harilikul tammel Kaluri tn 2 – 20 m;
2) harilikul tammel Kaluri tn 13/15 – 20 m;
3) harilikul tammel Kopli tn 101 – 20 m;
4) harilikul tammel Kopli tn 103 – 20 m;
5) hõbevahtra kultivaril ‘Wieri’ Süsta tn 14 – 30 m;
6) kahel pensilvaania saare kultivaril ‘Wieri’ Kopli tn 35 – 15 m;
7) virgiinia kadakal Soo tn 11 – 15 m.

(7) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 Pirita linnaosa territooriumil kaitse alla võetud
üksikpuude kaitsevööndi ulatus on:
1) arukase kultivaril ‘Youngii’ Pirita kloostri kalmistul – 25 m;
2) euroopa lehise kultivaril ‘Pendula’ Pirita kloostri kalmistul – 25 m;
3) harilikul pärnal Kose tee 57 – 25 m;
4) suurelehisel pärnal Kose tee 98 – 25 m.

§ 4. Geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus

(1) Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Kesklinna linnaosa territooriumil kaitse
alla võetud geoloogilise objekti Lindakivi kaitsevööndi ulatus Ülemiste järves on 10 m.

(2) Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Põhja-Tallinna linnaosa territooriumil
Kopli tänaval kaitse alla võetud geoloogilise objekti Kopli pargi kivikülvi kaitsevööndi ulatus on 10 m.

(3) Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 Kesklinna
linnaosa territooriumil Aegna maastikukaitseala idaosas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Lemmikneeme
kivikülvi kaitsevööndi ulatus on 10 m.

(4) Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 Lasnamäe
linnaosa territooriumil Kakumäe poolsaare tipu lääneküljel kaitse alla võetud geoloogilise objekti Mustkivi
kaitsevööndi ulatus on 10 m.

(5) Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 Nõmme linnaosa
territooriumil kaitse alla võetud geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Männiku hiidrahnul Raku järve läänepoolsaarel – 10 m;
2) Raudalu kivil Viljandi mnt läheduses – 10 m;
3) Rahumäe hiidrahnul Järvel raudtee ääres – 10 m.

(6) Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 Pirita linnaosa
territooriumil Mähe põik tänava ja Ranniku tee vahel kaitse alla võetud geoloogilise objekti Merivälja hiidrahnu
kaitsevööndi ulatus on 10 m.

(7) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määrusega nr 102 Haabersti linnaosa territooriumil kaitse alla võetud
geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Kakumäe paljandil Vabaõhumuuseumi territooriumil keskosas – 50 m;
2) Kevade kivil Vabaõhumuuseumist loodes (Merirahu elamurajoonis) – 10 m;
3) Lesta kivil Lesta bussipeatuse juures Kakumäel – 10 m;
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4) Lõuka kivil Lõuka tänaval Kakumäel – 10 m;
5) Mustkivil Kakumäe poolsaare tipu lääneküljel – 10 m;
6) Vabaõhumuuseumi kivikülvil Vabaõhumuuseumi territooriumil – 10 m;
7) Varjualune kivil Tanuma tn 93 aias – 10 m;
8) Vesiveski kivil Vabaõhumuuseumi territooriumi keskosas – 10 m;
9) Veskimetsa rändrahnudel ja kivikülvil Loomaaia territooriumil ja sellest idas – 10 m;
10) Võrgukuuride kividel Vabaõhumuuseumi territooriumil põhjaosas – 10 m.

(8) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määrusega nr 102 Kesklinna linnaosa territooriumil kaitse alla
võetud geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Eerikukivil Aegna MKA põhjaosas – 10 m;
2) Hundikuristiku paljandil ja joal Kadrioru pargi idapiiril – 50 m;
3) Kadrioru kivikülvil, sh Põhjakivil Kadrioru pargi põhjaosas – 10 m;
4) kahel Kadrioru staadioni rändrahnul staadionist kagu pool – 10 m;
5) Lastepargi kivil e Noortepargi kivil Kadriorus Koidula tn 21a õuel – 10 m;
6) Lõunakivil Kadrioru staadionist lõunas – 10 m;
7) Maarjamäe paekaldal, sh Suhkrumäe paljandil Lauluväljaku ülemistest väravatest Kose teeni – 50 m;
8) Mäekalda paljandil Laagna tee paekaldasse lõikumise kohal – 50 m;
9) Nunne tänava paljandil Toompea idaküljel Nunne tn ääres – 50 m;
10) Oru rändrahnul Kadriorus Oru tn 18 aias – 10 m;
11) Oskar Raudmetsa kivil Ülemiste järve idakaldal – 10 m;
12) Patkuli trepi paljandil Patkuli trepist lõunas Toompea kirdenurgal – 50 m;
13) Toom-Kuninga kivil Rahvusraamatukogu lähedal – 10 m;
14) Toompea paljandil Pika Hermanni torni juures – 50 m.

(9) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määrusega nr 102 Lasnamäe linnaosa territooriumil kaitse alla
võetud geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Hundikuristiku paljandil ja joal Kadrioru pargi idapiiril – 50 m;
2) Iru Jõekivil Pirita jões Iru linnamäe taga Pirita maastikukaitsealal – 10 m;
3) Iru Kuuskivil Priisle tee lähedal – 10 m;
4) Lasnamäe paljandil Laagna tee süvendis – 50 m;
5) Lasnamäe vana paemurru paljandil Kadrioru pargist lõunas – 50 m;
6) Maarjamäe paekaldal, sh Suhkrumäe paljandil Lauluväljaku ülemistest väravatest Kose teeni – 50 m;
7) Maasepa kivil Priisle tee lähedal – 10 m;
8) Meteoriidijäljel Tondi rabas Lasnamäel – 10 m;
9) Mäekalda paljandil Laagna tee paekaldasse lõikumise kohal – 50 m;
10) Nokakivi rändrahnude rühmal Lennuväljast idas – 10 m;
11) Ussimäe kividel Priisle tee lähedal vanas kruusaaugus – 10 m.

(10) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määrusega nr 102 Mustamäe linnaosa territooriumil kaitse alla
võetud geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Jäämäekivil Mustamäe kivikülvist lõunas, maa all – 10 m;
2) Kadaka puiestee Suurkivil Kadaka pst 14a maja lähedal – 10 m;
3) Kirstukivil Mustamäe tee 173 elamu lähedal – 10 m;
4) Lastepäevakodu kivil E. Vilde tee 72 õuel – 10 m;
5) Lehola kivil E. Vilde tee 71 lähedal – 10 m;
6) Lepasalu allikatel Tallinna Tehnikagümnaasiumi lähedal – 15 m;
7) Mustamäe kivikülvil Mustamäe tee ja Tammsaare tee ristmikust kagus – 10 m;
8) Renniga kivil Akadeemia tee 68 lähedal – 10 m.

(11) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määrusega nr 102 Nõmme linnaosa territooriumil kaitse alla võetud
geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Aiataguse allikatel Pääsküla raba idaosas – 15 m;
2) Glehni pargi allikatel, sh Rõõmuallikal Glehni pargis – 35 m;
3) Kasetuka allikatel Pääsküla raba idaosas – 15 m;
4) Liiva jaama rahnul Kalmistu tee 22 küttelao õuel – 10 m;
5) Raudalu kividel ja kolmel rahnul Raudalust põhja pool – 10 m;
6) Õpiringi kividel Kadaka pst ja Raja tn ristmiku lähedal – 10 m.

(12) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määrusega nr 102 Põhja-Tallinna linnaosa territooriumil kaitse alla
võetud geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Kopliranna kivil Kopliranna tn 35 maja lähedal – 10 m;
2) Krulli kivil Kopli tn 72 lähedal – 10 m.

(13) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määrusega nr 102 Pirita linnaosa territooriumil kaitse alla võetud
geoloogiliste objektide kaitsevööndi ulatus on:
1) Aianduse kivil Mähel Aianduse tee 80 lähedal – 10 m;
2) Aia peatuse rändrahnul Meriväljal Aia bussipeatuse lähedal – 10 m;
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3) Astla kivil Astla tee ja Aianduse tee ristmikul – 10 m;
4) Iru aiandi kivil Iru aiandi lähedal – 10 m;
5) Iru põiksäärel Irus Pirita maastikukaitsealal – 10 m;
6) Kuradisadulal Kosel Nurmiku tn 19 – 10 m;
7) Lükati paljandil Pirita maastikukaitsealal – 50 m;
8) Lükati rahnul Lükati sillast 0,6 km ülesvoolu – 10 m;
9) Maarjamäe paekaldal, sh Suhkrumäe paljandil Lauluväljaku ülemistest väravatest Kose teeni – 50 m;
10) Merivälja Suurkivil Meriväljal Rändrahnu tee 2 lähedal – 10 m;
11) Pärnamäe põiksäärtel Pärnamäel surnuaia territooriumil – 10 m;
12) Suurekivi rahnul Mähe aedlinna kaguserval – 10 m;
13) Varsaallikatel E. Särgava allee lõpus – 15 m;
14) Väina tee kivil Meriväljal Väina tee 29 – 10 m.

§ 5. Kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määruse nr 73 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide
valitsemise volituste andmine» (RTL 2001, 21, 282) § 2 lõike 1 punktid 110–241 tunnistatakse kehtetuks.

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Kantsler Sulev VARE
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