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Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 23 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala, kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil
kaitstava loodusobjekti tähistamise korra ja tähised.

 (2) Selle määruse tähenduses nimetatakse kaitstavaks loodusobjektiks vaid neid kaitstavaid loodusobjekte, mille
tähistamise korra määrus kehtestab.

§ 11. Tähistamise moodused

 (1) Kaitstavat loodusobjekti tähistatakse:
 1) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndipiiril paiknevate tähistega;
 2) Maa-ameti geoportaalis asuvate kaitstavate loodusobjektide kaartidel toodud välis- ja vööndipiiridega.

 (2) Liikumispiirangutega alade piirid on märgitud:
 1) Maa-ameti geoportaalis asuvatel kaartidel;
 2) Merel ja laevatatavatel sisevetel Transpordiameti 1 : 45 000 ja suurema mõõtkavaga navigatsioonikaartidel.
[RT I, 04.01.2022, 17- jõust. 07.01.2022]

§ 2. Tähistamise kord

 (1) Riiklikult kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndipiirile paigaldab looduses tähised Riigimetsa Majandamise
Keskus. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide tähistamist korraldab kohalik omavalitsus.
[RT I, 04.01.2022, 17- jõust. 07.01.2022]

 (11) Maa-ameti geoportaalis asuvate kaitstavate loodusobjektide välis- ja vööndipiiride kaardi ning
liikumispiirangutega alade piirid avaldab Maa-amet.
[RT I, 04.01.2022, 17- jõust. 07.01.2022]

 (12) Merele ja laevatatavatele sisevetele jäävad kaitstava loodusobjektide liikumispiirangutega alade piirid
kannab navigatsioonikaartidele Transpordiamet.
[RT I, 04.01.2022, 17- jõust. 07.01.2022]

 (2) Kaitstav loodusobjekt tähistatakse nii, et kaitstava loodusobjekti asukohast looduses, kaitsealadel ka eri
vööndite ning liikumiskeeldude asukohast, oleks võimalik mõistlikul viisil aru saada.

 (3) Kaitstava loodusobjekti või selle vööndi asukohast mõistlikul viisil arusaamise hindamisel arvestatakse:
 1) kaitstava loodusobjekti külastamiseks sellele tavapäraseid lähenemisteid;
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 2) tähistuse nähtavust kaitstava loodusobjekti külastajatele (nähtavust külastaja tõenäoliselt lähenemisteelt,
vaadet varjava taimestiku olemasolu jmt);
 3) tähise üheselt mõistetavust (asetust kaitstava loodusobjekti või selle vööndi suhtes);
 4) kaitstava loodusobjekti looduslikke tingimusi;
 5) muid asjaolusid, mida heas usus tegutsevad isikud peavad tähistamisel tavaliselt mõistlikuks.

§ 3. Looduskaitseembleem

 Tähistel kasutatakse määruse lisas esitatud joonisel kujutatud looduskaitseembleemi (edaspidi embleem), mille
originaalvärvid on:
 1) tammelehe kujutis – roheline;
 2) tähed «LK» ja embleemi ääris – must;
 3) põhi – valge.

§ 4. Tähised

 (1) Tähisteks on valgepõhjalised tahvlid originaalvärvides embleemiga ning määruses nimetatud juhtudel lisaks
embleemile ka vastava selgitava suurtähtedes tekstiga, mille kirja värv on must ja kirjastiil «Arial».

 (2) Liikumiskeelu tähisel on liikumiskeeldu kirjeldava teksti kirja värv punane ning ülejäänud teksti kirja värv
must. Liikumiskeelu punasel tähisel on punane kogu teksti kirja värv.
[RT I, 04.01.2022, 17- jõust. 07.01.2022]

 (3) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähisel võib lisaks lõikes 1 esitatule kasutada ka selle
kohaliku omavalitsuse sümboolikat.

§ 5. Kaitseala ja hoiuala tähiste mõõdud

 (1) Kaitseala ja hoiuala tähised võivad olla neljas mõõdus:
 1) suur tähis embleemi ja tekstiga;
 2) keskmine tähis embleemi ja tekstiga;
 3) väike tähis embleemiga;
 4) liikumiskeelu punane tähis embleemi ja tekstiga.

 (2) Suure tähise mõõdud on:
 1) embleemi kõrgus – 240 mm;
 2) tähekõrgus – 50 mm;
 3) reavahe – 30 mm;
 4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 50 mm;
 5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 50 mm;
 6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 90 mm;
 7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 50 mm.

 (3) Keskmise tähise mõõdud on:
 1) embleemi kõrgus – 180 mm;
 2) tähekõrgus – 30 mm;
 3) reavahe – 18 mm;
 4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 30 mm;
 5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 30 mm;
 6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 60 mm;
 7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 30 mm.

 (4) Väikese tähise mõõdud on:
 1) tahvli mõõdud – 120 × 150 mm;
 2) embleemi kõrgus – 120 mm.

 (5) Liikumiskeelu punase tähise mõõdud on:
 1) embleemi kõrgus – 120 mm;
 2) tähekõrgus – 20 mm;
 3) reavahe – 12 mm;
 4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 20 mm;
 5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 20 mm;
 6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 40 mm;
 7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 20 mm.

 (6) Kaitseala ja hoiuala tähistele paigutatakse embleem selliselt, et embleemi vasakpoolse punkti kaugus tahvli
vasakust servast ja embleemi parempoolse punkti kaugus tahvli paremast servast oleksid võrdsed.

§ 6. Kaitseala ja hoiuala tähistamine

 (1) Kaitseala ja hoiuala välispiiri võib tähistada suure, keskmise või väikese tähisega. Välispiiri suurele ja
keskmisele tähisele kantakse kaitseala või hoiuala nimetus.

Leht 2 / 3 Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised

https://www.riigiteataja.ee/akt/104012022017


 (2) Kaitseala vööndid tähistatakse keskmise tähisega. Tähisele kantakse kaitseala ja selle vööndi nimetus.
Kaitseala nimetuse ridade ja vööndi nimetuse ridade vahel on 30 mm.

 (3) Liikumiskeeluga sihtkaitsevööndid ja loodusreservaadid tähistatakse keskmise tähisega või liikumiskeelu
punase tähisega. Tähisele kantakse lisaks lõikes 2 märgitud tekstile ka kirje «LIIKUMISKEELD» ning
olemasolu korral ka liikumiskeelu aeg. Kaitseala nimetuse ridade, vööndi nimetuse ridade ja liikumiskeelu teksti
ridade vahel on 30 mm, välja arvatud liikumiskeelu punasel tähisel. Kirje «LIIKUMISKEELD» ja liikumiskeelu
aeg kantakse eraldi ridadele reavahega 12 mm.

§ 7. Kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähise
mõõdud

 (1) Kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähise mõõdud on:
 1) embleemi kõrgus – 120 mm;
 2) tähekõrgus – 30 mm;
 3) reavahe – 18 mm;
 4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 30 mm;
 5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 30 mm;
 6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 60 mm;
 7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 30 mm;
 8) embleemi vasakpoolse punkti ja tahvli vasaku serva vaheline kaugus – 30 mm.

 (2) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähiste mõõdud võivad erineda lõikes 1 sätestatust,
kuid peavad olema ühe omavalitsuse haldusterritooriumi piires ühesugused.

§ 8. Kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähistamine

 (1) Kaitstava looduse üksikobjekti tähisele kantakse objekti nimetus.

 (2) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähisele kantakse kaitstava loodusobjekti nimetus ja
kirje «KOHALIKU KAITSE ALL».
 Keskkonnaministri 3. juuni 2004. a määruse nr 65

«Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised»
lisa
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