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Loodusmatkad
Tallinna ja Harjumaa koolidele

Käesolev õpevahend on valminud projekti “Loodus Ühendab” tulemusena. 
Projekti eesmärgiks on tutvustada Tallinna ja Harjumaa õpetajatele Eestimaa 
loodust, vaatamisväärsusi, matkaradu ja looduskeskusi ning anda osalejatele 
ideid edasisteks õppekäikudeks loodusesse.

Õppekäike korraldas SA REC Estonia (Kesk- ja Ida-Euroopa 
Regionaalse Keskkonnakeskuse Eesti esindus), väljasõite ja käesoleva 
teabematerjali ilmumist toetas  
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppevahend on koostatud Interneti-allikate põhjal. Fotod on teinud 
2010.-2011. a. loodusmatkade osavõtjad. Kujundus NeoArt. Sihtasutus REC Estonia

kliki
numbritele! 
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Viimsi poolsaar
Tallinn Viimsi Tallinn

Viimsi vald asub Viimsi poolsaarel, mis piirneb läänes Tallinna lahe ja 
idas Muuga lahega.

Siinset maastikku iseloomustab vaheldusrikkus: rannaäärsed alad on 
kivised ning liigestatud rohkete luidete ja rannavallidega, poolsaare 
keskosa on aga kaetud metsaga. Siin võib näha laane- ja salumetsi, aga ka 
rabastuvaid männikuid ja soometsi. Paekalda allikaterohkel rusukaldel 
leidub laialehelist salumetsa.

Rohuneeme tee ääres endises metskonnahoones on loodushuvilistele 
avatud Viimsi Looduskeskus 1 . Keskuse eesmärk on lähendada 
linnainimest metsa, looduse ja keskkonnakaitsega. Selleks korraldatakse 
loodushariduslikke õpperetki, jagatakse teabematerjale ja infot nii 
lasteaedadele, koolidele kui ka kõikidele teistele huvilistele.

Tädu loodusõpperada  saab alguse Randvere tee äärest 2 . Rada õpetab 
nägema loodust enda ümber: tutvuda saab erinevate puuliikidega, 
pöörates sealjuures tähelepanu nende välistele tunnustele, toitumise 
ja kasvamise iseärasustele ning tutvudes metsamajandamise erinevate 
etappidega jpm 3 .

Raja alguses on parkla ja infostend rada tutvustava tekstiga. Raja pikkus 
on umbes 3,5 km,  selle lõpus on piknikukoht.

1  Rohuneeme tee ääres, endises metskonnahoones on 
loodushuvilistele avatud Viimsi Looduskeskus. 

2  Tädu loodusõpperaja alguspunktis on infostend rada tutvustava 
tekstiga. Raja pikkus on umbes 3,5 km,  selle lõpus on piknikukoht.

3  Õpperajal saab tutvuda muuhulgas ka erinevate puuliikidega ja 
iseäralike kasvamistingimustega.

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=
217820061178449226480.0004a6b206bc24b0e6e0a

KasuLiKud ViiTed:
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/looduskeskused/viimsi-looduskeskus
http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/ppematerjalid/tadu-loodusopperada

http://www.viimsivald.ee/index.php?id=10399 
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Reis Raplamaale
Tallinn Varbola Järvakandi Eidapere Tallinn 

Oma 2 ha suuruse õueala ja 580 m ringvalliga kuulub Varbola Jaanilinn Eesti võimsamate 
linnuste hulka 1 . 12.–14. sajandil kasutati linnust kaitserajatisena. Vallis on kaks väravakäigu 
kohta, kuhu suubub väljastpoolt 2 muistset teed. Linnuse õuel on leitud märke kümmekonnast 
elamust koos paeplaatidega sillutatud põrandate ja kividest laotud seinaalustega. Linnuse 
õue kesk- ja lõunaossa  rajati 15.–17. sajandil kalmistu. Sellest ajast pärineb ka arvukalt leitud 
münte, millest enamik on olnud ohvriandideks. Nüüd on huvilistele vaatamiseks ehitatud 
kaev, tolleaegset sõjatehnikat tutvustav kiviheitemasin jpm.

Järvakandi Klaasimuuseumi püsinäitus asub 1879. aastal asutatud klaasikoja juurde 
ehitatud  tööliste majas ning on jaotatud kaheks põhiosaks 2 . Esimene ruum kujutab 
keskaegset klaasikoda, kus tutvustatakse käsitsi klaasikeetmise ja klaasesemete valmistamise 
kunsti. Teises ruumis on näitus klaasesemete masintootmisest. Klaasimuuseumi klaasikoja 
on üürile võtnud OÜ Klaasistuudio klaasimeistrid. Külastajatel on võimalik klaasesemete 
valmimist jälgida ja soovi korral sellest ka vahetult osa võtta. 
Muuseumis on klaasitööstuse loo kõrval võimalik tutvuda ka Järvakandi ajalooga.

Eidapere alevik asub Raplamaal Kehtna vallas. Nagu mälestuskivilt saab lugeda, mainiti 
asulat esimest korda 1530. aastal – HEYTEPYRSSE 1530 EIDAPERE. 19. sajandi algul ehitati 
Eidaperre klaasivabrik, mis aga suleti konkurentsi survel 1928. aastal. Loodushuvilisele pakub 
rõõmu viimastel aastakümnetel kujundatud väikeste veesilmadega liigirohke park aleviku keskel.

Mukre raba asub Lõuna-Raplamaal, Kehtna vallas, Eidapere aleviku lähistel 3 . Raba võeti 
kaitse alla 1992. aastal eesmärgiga kaitsta Mukre ja Ellamaa rabasid, ohustatud elupaiku ja 
kaitsealuseid liike, nagu näiteks must-toonekurg, metsis, valge vesiroos, vööthuul-sõrmkäpp 
jm. Mukre rabaraja kogupikkus on 2,4 km. Raja keskele on vaadete imetlemiseks püstitatud 14 
m kõrgune puidust vaatetorn. Rabaraja Vändra poolses otsas on parkimis- ja piknikuplats.  

kasulikke viiteid:
http://www.eestigiid.ee/?Catid=98&itemid=2648
http://www.klaasimuuseum.ee/
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/
looduskeskused/viimsi-looduskeskus

1   Varbola Jaanilinn eesti 
võimsamate linnuste hulka.

2   Järvakandi Klaasimuuseumi 
külastajatel on võimalik 
klaasesemete valmimist jälgida 
ja soovi korral sellest ka vahetult 
osa võtta. 
3   Mukre rabaraja kogupikkus on 

2,4 km. Raja keskele on vaadete 
imetlemiseks püstitatud 14 m 
kõrgune puidust vaatetorn.

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217820061178449226480.0004a6b2196958075c553
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Sagadi
Tallinn Sagadi Tallinn  

Lahemaa Rahvuspargis asuvat Sagadi mõisa peetakse üheks kõige silmapaistvamaks 
mõisakompleksiks Eestis. Varaseimad teated mõisa kohta pärinevad  juba 15. sajandi keskelt. 
Oma terviklikkusega pakub Sagadi mõis ajaloolis-arhitektuurilist huvi – nüüdseks on 
restaureeritud aidad, tallid, meierei, tõllakuur, laudad ja härrastemaja. Sagadis tegutsevad koos 
metsamuuseum ja mõis-muuseum, looduskool, hotell ja restoran.

Sagadi Looduskool on  tegutsenud alates 1999. aastast 1 . Looduskool pakub erinevatele 
vanuserühmadele 3- kuni 6-tunniseid programme. Õpilasprogrammid ja koolitused on 
seotud kooli õppekava ja keskkonnahariduse populaarsete suundadega, nt tegutsedes 
õppimine, õuesõpe, kõigi meelte kasutamine looduse tunnetamisel, avastamine, 
uurimine, keskkonnamängud jpm. 
Õpetajatele, loodusgiididele ja muudele huvilistele pakutava koolituse teemad: õuesõpe, 
säästvat arengut toetav haridus, looduse interpreteerimine, bioloogiline mitmekesisus ja 
selle kaitse.

RMK Sagadi metsamuuseum asub endises ait-tõllakuuris 2 .  Metsamuuseum 
tutvustab metsa rolli minevikus ja tänapäeval. Põnevad näitused ning omanäolised 
väljapanekud kahel korrusel  tutvustavad metsa kui üht meie suurimat väärtust. 
Metsamuuseumi hoones asub ka muuseumipood.

kasulikke viiteid:
http://www.rmk.ee/press/uudised/uudiste-arhiiv-
2003/23042003-rmk-sagadi-metsamuuseum-avatud
http://www.sagadi.ee/
http://www.sagadi.ee/looduskool/koolitused

1   sagadi Looduskool õpilasprogrammid 
ja koolitused on seotud kooli õppekava 
ja keskkonnahariduse populaarsete 
suundadega.

2   RMK sagadi metsamuuseumi põnevad 
näitused ning omanäolised väljapanekud 
tutvustavad metsa kui üht meie suurimat 
väärtust.

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=21
7820061178449226480.0004a6b22c32365dcdea6
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Põõsaspea ja Vormsi saar
Tallinn Põõsaspea Saare mõis  
Silma kaitseala Vormsi Tallinn 

Põõsaspea neem on Mandri-Eesti kõige loodepoolsem punkt ja suurepärane vaatluskoht arktliste 
veelindude rände jälgimiseks. Seda rändeteed kasutavad miljonid veelinnud, kellest arvukamad on aul, 
must- ja tõmmuvaeras, valgepõsklagle, mustlagle ning kaurid. Kõige põnevam on Põõsaspea neeme 
külastamiseks sügisrände aeg. Mõnikord võib siin kohata ka hallhüljest, keda on Põõsaspea ning 
Dirhami sadama lähistel rannikumeres rohkesti. 
 
Noarootsi poolsaare kaguosas asub 1662. aastal asutatud Saare mõis (saksa ja rootsi k Lyckholm), 
mis oli alates 18. sajandi algusest von Rosenite aadliperekonna omanduses. Mõisa peahoone valmis 
sajandi lõpul. Von Rosenid jäid mõisasüdame omanikeks ka pärast 1919. aasta võõrandamist kuni 
Teise maailmasõjani. Pärast sõda jäi hoone kasutuseta ning muutus varemeiks. Praeguseks on 
kunagiste omanike järglased mõisahoone taastanud, ja etteteatamisel on see külastajatele avatud. 
Endises hobusetallis asub koduloomuuseum, kus saab ülevaate Noarootsi ajaloost. Pearõhk on 
esemetel aastatest 1918–40. Samuti on eksponeeritud majapidamistarbeid ja tööriistu, mida kasutati 
tol ajal põllutöödel ja mis rõhutavad head põllumajandusalast koostööd Lyckholmis elavate eestlaste, 
rootslaste, sakslaste ja soomlaste vahel.

Silma õpikoda asub Silma looduskaitseala keskosas, madalate merelahtede, roostike ja 
rannaniitude keskel 1 . Mereäärse asukoha tõttu keskendutakse õppetöös peamiselt Läänemere 
ja selle rannikualade loodusele. Looduskoolil on korralik õppeklass, õppevahendite kogu ja 
ööbimisvõimalus väikesele grupile.

Silma Looduskaitseala asutati 1998 2 . aastal. See on üks tähtsamaid veelindude pesitsuspaiku 
ning rändeaegseid koondumiskohti Eestis. Kaitseala hõlmab Haapsalu tagalahed, Noarootsi järved 
ning neid ümbritsevad rannikualad. Kaitseala loomise eesmärgiks oli madalate merelahtede, 
roostike, rannaniitude ja rannikulõugaste kaitse. Lindude vaatlemiseks on rajale ehitatud 
linnuvaatlustornid.  

kasulikke viiteid:
http://www.ohtuleht.ee/387044 
http://www.haapsalu.ee/index.php?lk=19 
http://www.silma.ee/ 
http://www.mois.ee/tartu/saare.shtml 

1   silma õpikoda asub silma looduskaitseala keskosas. 
Looduskoolil on korralik õppeklass, õppevahendite kogu 
ja ööbimisvõimalus väikesele grupile. 
2   silma Looduskaitseala asutati 1998. aastal. see 

on üks tähtsamaid veelindude pesitsuspaiku ning 
rändeaegseid koondumiskohti eestis.

http://vormsi.ee/ 
http://www.silmalk.ee/kool/
silma-looduskaitseala-2/

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217820061178449226480.0004a6b266ba6c1acf6d6
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  Vormsi on suuruselt neljas saar Eestis (93 km2). Mandrist lahutab Vormsit 
kitsas veeriba – Voosi kurk – ning Hiiumaa ja Vormsi vahele jääb laiem Hari kurk. 
Vormsi loodust iseloomustavad kadakaväljad, mereäärsed aasad ja rändrahnud. 
Vormsile saab sõita Rohuküla sadamast praamiga.  
 
Rumpo on ajalooline rannaküla Vormsi saarel. Külast poolsaare tippu viib 3 km pikkune matkarada, kus 
on 3 vaatlusplatvormi vaatega Hullo ja Sviby lahtedele ja laidudele, mis on tähtsateks vee- ja rannikulindude 
pesitsemis- ja rändepeatuspaikadeks. Laidudel pesitsevad näiteks kühmnokkluik, hallhani, hahk, ristpart jne. 
Et linde mitte häirida, on laidude külastamine 1. aprillist 15. juulini keelatud ja kuni 1. novembrini on see 
lubatud ainult kaitseala valitseja loal. Rumpo poolsaar on  Eestis haruldaste tundrailmeliste samblikukoosluste 
kasvuala.

Hullo on Vormsi saare keskne asula, siin asuvad lasteaed, kool, kauplus ja postkontor 3 . Sviby poolt külasse 
sisse sõites jääb teest paremale 1889. aastal ehitatud vene õigeusu kirik. 
Vormsi Püha Olavi kiriku kõrval asuv Vormsi kalmistu on Eestis üks omapärasemaid ja ainulaadsemaid eelkõige 
maailma suurima rõngasristide kogu tõttu 4 . Pae- ja liivakivist rõngasriste hakati saarel kasutama 17. sajandil. 
Kohalikud talupojad valmistasid neid kuni 20. sajandi alguseni.  
Vormsi saare keskosas, kuusemetsas asub Huitbergi paekühm – üle 400 miljoni aasta vanune 
jää poolt siledaks lihvitud korallriff 5 . Lubjakivipaljandil võib näha kivistisi ja kaitsealuseid 
sõnajalgu. 

Vormsi lääneosast on klibust rannavallidega Saxby rand, mis pakub silmailu ja geoloogilist 
avastamisrõõmu rikkalike kivististe näol 6 . 1864. aastal ehitatud majaka juures on näha, 
kuidas meri randa lõhub, klibuvallidel võib jälgida taimestiku kujunemisjärke.

Vormsi idaosas asuvad väikesed külad: Rälby, Diby, Norrby, Söderby, Sviby. 
Rälby on Vormsile ajalooliselt iseloomulik sumbküla. 1999. aastal ehitati Rälbysse Vormsi tuulik. 
Diby on rikas haruldaste kaitsealuste käpaliste poolest. Madal roostunud Diby järv on sookurgede rändeaegne 
peatuspaik. Norrbys asub puisniit, mis on saarel pea ainukesena pidevalt hooldatud.  
Lisaks pakuvad vaatamisväärsust kaks raudbetoonist majakat.  
Svibys asub talumuuseum, kus on taastatud rannarootsi talu koos kõige seal leiduvaga.  
Lisaks toimib seal traditsiooniline suitsusaun. 

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msi
d=217820061178449226480.0004a6b266ba6c1acf6d6

3   Hullo on Vormsi saare keskne asula.
4   Vormsi kalmistu on tuntud maailma suurima 

rõngasristide kogu tõttu.
5   Huitbergi paekühm – üle 400 miljoni aasta vanune 

jää poolt siledaks lihvitud korallriff.
6   Klibust rannavallidega saxby rand pakub 

geoloogilist avastamisrõõmu rikkalike kivististe näol.

Vormsi saar
Tallinn Põõsaspea Saare mõis  
Silma kaitseala Vormsi Tallinn

kasulikke viiteid:
http://vormsi.ee/
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Tabasalu
Tallinn Tabasalu Tallinn

Tabasalu on kiiresti arenev alevik Harju maakonnas Harku vallas. 

Siinses looduspargis on valminud Aura loodusrada., mille kogupikkus on ligi 6 km 1 . 

Rajal on 13 vaatluspunkti, neil käsitletavaid teemasid (laulu-, ränd- ja talvelinnud, imetajad, 
putukad, taimekooslused jpm) on aga veelgi rohkem. Siinset loodust tutvustavad teabe- ja 
 fotostendid 2 . 

Rajad on tehtud nii, et retke saab alustada mistahes punktist ja minna endale sobivas suunas. 
Äraeksimist pole vaja karta, sest igal infotahvlil on asendiplaan.

Rada kulgeb mööda klindipealset, läbib laialehise parkmetsa ja mereranna 
ning lõpeb mõnusal piknikuplatsil. 

Jalutaja saab laskuda otse rannale või imetleda vaateid kõrgelt pangalt 3 . 

Talvisele külastajale tutvustavad infotahvlid väikeimetajate jälgi. 

KasuLiKKe ViiTeid: 
http://www.tabasalulooduspark.ee

1   Tabasalu loodusrada on koostatud nii, et selle läbimist võib alustada suvalisest 
punktist ning matkata just nii pikalt, kui parajasti on jaksu.

2   Rajal on 13 vaatluspunkti infotahvlitega.

3   Jalutaja saab laskuda otse rannale või imetleda vaateid kõrgelt pangalt. 

5

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UT
F&msa=0&msid=21782006117844922648
0.0004a6d69376ca32d66d9
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Jäneda
Tallinn Jäneda mõis Kalijärv  
Presidendirada Aegviidu siniallikad Nelijärve Tallinn

Esimesed jäljed inimtegevusest Jänedal kuuluvad kolmandasse aastatuhandesse e.m.a. Tänaseni 
on säilinud I aastatuhande lõpust pärinev Jäneda muinaslinnus 1 . 

Esimesed kirjalikud teated Jänedast (Jendal) pärinevad 1353. aastast, mil Tallinna piiskop 
omandas ordu käest siinsed maavaldused. Hiljem on Jäneda mõis kuulunud mitmetele 
baltisaksa suguvõsadele, kellest tuntumad olid von Benckendorffid. Praeguseni säilinud mõisa 
peahoone koos abi- ja kõrvalhoonetega rajasid Benckendorffid 19. sajandi lõpul 2 .  

Kultuuriloost on tuntud Jäneda viimane mõisaproua Maria Zakrevskaja-Benckendorff-Budberg  
oma kireva elukäigu ja suhete poolest mitmete kuulsate meestega nagu R. B. Lockhard, M. Gorki, 
H. G. Wells jt.

20. sajandi algusest kuni tänaseni on mõis tuntud kui põllumajandusliku hariduse ja nõustamise 
keskus. Jäneda muuseumis saab tutvuda kohaliku ajalooga, lossi tornis on tähetorn.

Siinse looduse teevad põnevaks rohked metsad, rabad, järved ja oosid ehk vallseljakud.  

Jäneda asub Kõrvemaa maastikukaitseala lõunaosas. Kaitseala on saanud oma nime ümbruskonna 
paljude kõrve-lõpuliste kohanimede järgi. Sõna „kõrb” või „kõrve” tähendas muinasaegses keeles 
põlismetsa ehk laant. 

  

KasuLiKKe ViiTeid: 
http://www.estonica.org/et/Loodus
http://www.janeda.ee
http://www.korvemaa.ee/loodussport-korvemaal
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus

1   Jäneda muinaslinnus. 

2   Jäneda mõis.

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?msid= 
204488521777703849459.0004af026077d3a786624&msa=0

http://www.loodusretked.com/
http://www.mois.ee/jarva/janeda
http://www.reisijutud.com
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Jäneda
Tallinn Jäneda mõis Kalijärv  
Presidendirada Aegviidu siniallikad Nelijärve Tallinn

  Vallseljakud ehk oosid on Kõrvemaa silmapaistvaimad pinnavormid, moodustades siin 
kümnete kilomeetrite pikkusi keeruka reljeefiga ahelikke. 

Rohkem kui 12000 aastat tagasi oli pea 100 km paksune taanduv mandrijää kiht siin täis lõhesid, 
kive, liiva ja moreeni. Jää aeglasel taandumisel ja pikemaajalistel peatustel kuhjusid siin mandrijää 
keerukad servamoodustised. Ebaühtlase sulamise käigus kujunes välja kaks peaaegu põhja-
lõunasuunalist servamoodustiste kaart Aegviidu – Paukjärve suunal. Tänaseks on mandrijää 
sulamisest jäänud 10–15 m kõrgused, kohati aga rohkem kui 20 m kõrgused oosid. 

Üks oosidest asub otse Jäneda mõisahoone taga. Vallseljakut katab mets, kus kulgevad tähistatud 
matkarajad. Samas voolab Jänijõgi, mis on mõisa kohal paisutatud paisjärvedeks. Jõkke suubub väike 
Allikoja, mis mõisapargis peahoone ees on paisutatud maaliliseks tiigiks. 

Kõrvemaa teiseks iseloomulikuks osaks on järved, neid on siin üsna väikesel alal üle 30.  
Mõisa taga asuvast metsast algav matkatee viib rohketoitelise Jäneda Kalijärve äärde 3 . 
Puhkajatele on siin rajatud parkla, lõkkeplats ja tähistatud ujumiskoht.

Üht mõisatagustest radadest nimetatakse Presidendirajaks, tähistamaks Eesti presidendi 
Arnold Rüütli osalust Jäneda elus 4 . Kunagi Jäneda Sovhoostehnikumis õppinud president on 
siinsetel radadel algatanud suusamatkad, millest ta ka isiklikult osa võtab. Mööda tähistatud 
Presidendirada  saab nii kõndida kui suusatada Jänedalt Nelijärve poole 5 .  
Teekond Nelijärveni on 6 km pikk, sealt edasi jääb umbes samapalju Aegviiduni.  
Vahepeal võib põigata oosidevahelisse nõkku peidetud Aegviidu Siniallikate juurde. 6

KasuLiKKe ViiTeid: 
http://www.estonica.org/et/Loodus
http://www.janeda.ee
http://www.korvemaa.ee/loodussport-korvemaal
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus

3   Kalijärve äärde  on puhkajatele 
rajatud lõkkeplats ja ujumiskoht.
4   Presidendirada.
5   Looduskaunis Nelijärv. 
6   aegviidu siniallikad.

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?msid= 
204488521777703849459.0004af026077d3a786624&msa=0

http://www.loodusretked.com/
http://www.mois.ee/jarva/janeda
http://www.reisijutud.com
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Pääsküla loodusõppe rada
Tallinn Pääsküla Tallinn

KasuLiKKe ViiTeid: 
http://www.eestigiid.ee/?Catid=1&sCat=28&itemid=207
http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%a4%C3%a4sk%C3%BCla_raba
http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/loodusrada
http://www.puhkaeestis.ee/et/paaskula-raba-loodusopperada
http://www.tallinn.ee/est/nomme/Paaskula-rabarada

1  Matkal võib kohata ka kopra 
langetatuid  puid.

2   Teekond kulgeb pinnasteel 
ja laudrajal ning möödub 
vaatlustornist.

Nõmme linnaosa valitsuse ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 
rajatud loodusõpperada on tallinlasele tänuväärne koht loodusega 
suhtlemiseks. Kuigi maa-ala tuntakse üldiselt Pääsküla raba nime 
all, leidub siin tiike, vooluveega ja ka kinnikasvanud kuivenduskraave, 
metsastunud raba, pilliroovälju, allikaid, lehtpuuvõsa, põlengualasid, 
soostuvaid turba-auke, kasutuses oleva freesturbavälja ja ka tüüpilist 
raba sellele iseloomuliku taimestikuga 1 . 

Raba pindala on 946 ha, keskosa kõrgus merepinnast on 36 meetrit, 
vanemate turbalasundite paksus ulatub 5,4 meetrini. Pääsküla raba ja 
ümberkaudsete allikate veest saab alguse Pääsküla jõgi. Raba linnale 
kuuluvas osas asub endine prügimägi, läheduses on tänaseni kasutuses 
olev freesturbaväli. 

1

2

Loodusõpperaja algus ja lõpp on 
Hiiu tänava haiglatevahelisest 
parklast pisut raba poole. Lähim 
ühistranspordi võimalus – bussid 
14, 18 ja 33, Hiiu peatus. Rajale 
võib minna ka Olevi tänava 
rabapoolsest otsast (bussid 14 ja 
18 Jannseni peatus), Metsanurga 
tänava rabapoolsest otsast (bussid 
14, 18 ja 33 Nurme peatus) või 
kui huvi tuntakse vaid allikate 
ja vaatlustorni vastu, siis Kraavi 
tänava lõpust (ühiskondliku 
transpordiga juurdepääs puudub).

Vaata asukohta kaardilt: 
http://maps.google.com/maps/ms?msid= 
204488521777703849459.0004af026077d3a786624&msa=0

Teekond kulgeb pinnasteel ja laudrajal, retke pikkus 4,5 km  (kui algus- ja lõpp-punkt 
on Hiiul) ning see võtab koos looduse nautimise ja väikese piknikuga rändajalt umbes 
3 tundi 2 . Rajad on läbitavad tavajalatsites, kuid suurvee ajal võib pinnatud tee olla 
truubikohtades üle ujutatud, aga läbitav.

Külastajatele pakub teavet infostend Hiiul raja alguses ja Kraavi tänava lõpus 
parkimisplatsil. Rohkem infot ja sõbraliku teejuhi leiate Tallinna Nõmme 
Noortemaja loodusmajast Õie tn 14. Seal  asub ka Pääsküla raba makett koos 
raba tutvustavate interaktiivsete õppevahenditega. Loodusmaja külastus tuleks 
kindlasti eelnevalt kokku leppida - nommeloodusmaja@gmail.com
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