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Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala
ja Viitna maastikukaitseala kaitse-

eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 03.06.1997 nr 109

Kaitstavate loodusobjektide seaduse(RT I 1994, 46, 773)paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 alusel Vabariigi
Valitsusmäärab:

1. Kinnitada:

1) Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Lahemaa rahvuspargi välispiiri kirjeldus (juurdelisatud);

3) Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

4) Ohepalu looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurdelisatud);

5) Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurdelisatud);

6) Viitna maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurdelisatud).

2. Määrata Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala jaViitna maastikukaitseala valitsejaks Lahemaa
Rahvuspargidirektor.

3. Tunnistada kehtetuks:

1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a.korralduse nr. 331-k (ENSV Teataja 1959, 29, 160) lisa nr.
1punkt 4;

2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 6. aprilli 1959. a. määrusenr. 119 "Riiklike maastikuliste,
geoloogiliste,botaanilis-zooloogiliste ja ornitoloogiliste keelualade ja nendepiiride kinnitamisest" (ENSV
Teataja 1959, 20, 107) lisa nr. 11;

3) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni 1971. a. määrusenr. 300 "Lahemaa rahvuspargi moodustamise
kohta" (ENSV Teataja1971, 26, 285) punkti 1 teine lause ja punktid 2-15;

4) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. märtsi 1973. a. määrusnr. 115 "Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni
1971. a. määrusenr. 300 punkti 1 osalise muutmise kohta" (ENSV Teataja 1973, 13,111);

5) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 31. detsembri 1975. a.määruse nr. 540 ""Lahemaa Rahvuspargi põhimääruse"
kinnitamisekohta" (ENSV Teataja 1976, 5, 42) punkt 1.
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Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a. määrusega nr. 109

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Lahemaa rahvuspark (edaspidi rahvuspark) moodustatiEesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni 1971. a.
määrusega nr. 300"Lahemaa rahvuspargi moodustamise kohta" (ENSV Teataja 1971, 26,285) ja nimetati
rahvuspargiks kaitstavate loodusobjektideseadusega (RT I 1994, 46, 773).

2. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomulikulooduse ja kultuuripärandi, sealhulgas
ökosüsteemide,bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ningalalhoidliku looduskasutuse
säilitamiseks, uurimiseks jatutvustamiseks.

3. Rahvuspargi maa- ja veeala on määratletud VabariigiValitsuse poolt kinnitatud Lahemaa rahvuspargi
välispiirikirjeldusega.

4. Rahvuspargi maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorraeripärale ja majandustegevuse piiramise
astmele kolme tüüpivöönditeks - kaheks loodusreservaadiks, kahekümne kahekssihtkaitsevööndiks ja üheks
piiranguvööndiks.

5. Rahvuspargi ning selle vööndite piirid kantakseriiklikusse maakatastrisse.

6. Rahvuspargi ning selle vööndite piiride kirjeldus onkoostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992.
aastamaakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) ja EestiMetsakorralduskeskuse Käsmu, Sagadi, Vihula, Loobu,
Valgejõe,Loksa ja Kolga metskondade 1991. aasta puistuplaanide aluselning talumaade osas kuni 1940. a.
väljaantud Katastri Ametiskeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

7. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjatakogu rahvuspargis, välja arvatud loodusreservaadis
ningkäesoleva kaitse-eeskirja punktis 23 sätestatud juhtudelsihtkaitsevööndis.

8. Telkimine, laagrissejäämine ja lõkke tegemine on lubatudainult rahvuspargi valitseja poolt selleks ettenähtud
jatähistatud paikades ning eramaa omanikul omal maal võimaavaldajal oma valduse piires.

9. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtudteid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja
nendeparkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid onkeelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel,
järelevalve- japäästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- japõllumajandustöödel.

10. Rahvuspargi territoorium ei ole jahimaa. Ulukitearvukuse reguleerimine ja kalapüük toimuvad
vastavaltõigusaktidele ning käesolevale kaitse-eeskirjale. Kutselinekalapüük traalpüünistega on rahvuspargis
keelatud.

11. Rahvuspargi valitseja nõusolekuta on rahvuspargiskeelatud:

1) maa sihtotstarbe kinnitamine ja muutmine;

2) maa- ja metsakorralduskavade kinnitamine;

3) geoloogilised uuringud ja üldgeoloogilised uurimistööd;

4) keskkonnaseire ja teadusotstarbeliste püsivaatlusaladerajamine;

5) teaduslikud välitööd;

6) uute veekogude rajamine, veekogude kuju ja veetasememuutmine, sildade ja truupide rajamine;

7) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese)korraldamine väljaspool selleks planeeringuga ettenähtud
kohtikaitsealuse maa, metsamaa ja loodusliku rohumaa sihtotstarbegamaadel ning mereäärsetel kallasradadel;

8) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;

9) ehitamine;

10) avalikuks kasutamiseks mõeldud telkimis- jalõkkekohtade rajamine;

11) ulukite arvukuse reguleerimine;
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12) metsatööd.

12. Rahvuspargi valitseja nõusoleku saamiseks käesolevaskaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa
taotlejavõi projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama rahvuspargivalitsejale kirjaliku taotluse. Rahvuspargi
valitseja vastabtaotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajadusekorral omapoolsete tingimuste
esitamisega nii taotlejale kui kasellekohase loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärasttaotluse saamist.
Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korralon rahvuspargi valitsejal õigus taotlusele vastamist edasilükata
kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest niinõusoleku taotlejat kui ka sellekohase loa andjat.

Rahvuspargi valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ningannab oma nõusoleku või esitab motiveeritud
keeldumise jaomapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotlusesaamist.

13. Rahvuspargi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse.Metsatööd rahvuspargis sätestatakse vöönditi
käesolevakaitse-eeskirjaga vastavalt kehtestatud metsa juhtfunktsioonile.Rahvuspargi valitsejal on õigus esitada
nõudeid raieaja, puiduväljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas. Keelatud onpuhtpuistute kujundamine
ja keemiline võsatõrje.

14. Rahvuspargis on lubatud rahvuspargi valitsejanõusolekul ehitada ainult järgmistele tingimustele
vastavaidhooneid:

1) hajaasustusaladel kuni kahekorruselisi viil-, kelp- japoolkelpkatusega hooneid;

2) tiheasustusaladel kuni kolmekorruselisi hooneid, kuikohalikud omavalitsused ei ole teinud täiendavaid
piiranguid.

15. Rahvuspargi piires oleva kinnistu võõrandamiselteatatakse sellest kaitstavate loodusobjektide
seaduseparagrahvi 9 lõike 5 kohase riigi ostueesõiguse realiseerimiseksrahvuspargi valitsejale.

III. LOODUSRESERVAAT

16. Loodusreservaat on rahvuspargi otsesest inimtegevusestpuutumatu maa-ala, kus tagatakse koosluste areng
üksnesloodusliku protsessina.

17. Rahvuspargis on kaks loodusreservaati:

1) Remnispea loodusreservaat, kuhu kuulub:

Vihula vallas Vihula metskonna kvartal 42;

2) Esku loodusreservaat, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Sagadi metskonna kvartalid 85 (ainulteraldiste 2 ja 18 idapoolsest kraavist ida poole jääv osa),
86(ainult eraldised 7-10) ja 87 (ainult eraldis 11 täielikult ningeraldise 8 kraavist lõuna poole jääv osa ja
eraldiste 13 ja 15kraavist lääne poole jääv osa).

18. Loodusreservaadis on keelatud:

1) majandustegevus ning loodusvarade kasutamine;

2) inimeste viibimine, välja arvatud teaduslike välitöödetegemiseks rahvuspargi valitseja nõusolekul ning
järelevalve- japäästetöödel.

19. Loodusreservaadi metsade juhtfunktsioon on looduskaitse(metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku
protsessina).

20. Loodusreservaadi maa jäetakse kaitsealuse maana riigiomandisse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT
1991, 34, 426;RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570) paragrahvi 29 japaragrahvi 31 lõike 1 punkti 2
alusel.

IV. SIHTKAITSEVÖÖND

21. Sihtkaitsevöönd on rahvuspargi osa seal väljakujunenudvõi kujundatavate looduslike ja poollooduslike
kooslustesäilitamiseks.

22. Rahvuspargis on 22 sihtkaitsevööndit:

1) Juminda-Suurekõrve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
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Loksa vallas Loksa metskonna kvartalid 18 (ainult eraldised1-4 ja 9-13), 19 (ainult eraldised 24-30), 20
(ainult eraldised23-37), 21 (ainult eraldised 8-28; nii riigimaa kui ka taludeII, III ja IX lahusmaatükkide osas),
22 (ainult eraldised 2-7,9-14 ja 18-20 täielikult ning eraldiste 1 ja 15 pinnasteestlääne poole jäävad osad;
nii riigimaa kui ka talude I, Uuetoa(VI) ja VII lahusmaatükkide osas), 25 (ainult riigimaa osas), 26(ainult
riigimaa osas), 27 (nii riigimaa kui ka Pikanõmmemetsavahitalu (A144) maa osas), 28 (ainult riigimaa ja
Pikanõmmemetsavahitalu (A144) maa osas), 29, 32 (ainultkirde-edelasuunalisest pinnasteest lääne poole jääv
osa; niiriigimaa kui ka talude Mäe (A5), A6, A7 ja A11 lahusmaatükkideosas), 34 (ainult riigimaa osas), 35
(ainult riigimaa osas), 36,37, 38 (ainult riigimaa ja talu A26 lahusmaatüki osas), 39(ainult eraldised 1-11 ja
13-20 täielikult ning eraldise 21pinnasteest lääne poole jääv osa ja eraldise 12 riigimaale jäävosa; nii riigimaa
kui ka talude A10 ja A28 lahusmaatükkideosas), 43 (ainult riigimaa osas), 44, 45, 46, 47 (ainulteraldised 6, 7,
13-15 ja 18-40 täielikult ning eraldiste 1, 8,16 ja 17 pinnasteest lõuna poole jäävad osad), 48 (ainulteraldised
17, 18, 24, 25, 28, 29, 31-38, 42 ja 44 täielikultning eraldiste 19, 41 ja 43 pinnasteest lõuna poole jäävad
osad,eraldise 30 pinnasteest lääne poole jääv osa ja eraldiste 39 ja40 ainult riigimaale jääv osa), 51, 52, 53, 54
(ainult eraldised1-7 ja 10-34), 55 (ainult eraldised 5-19), 58, 59, 60 ja 61,Kolga metskonna kvartalid 3, 4-5
(nii riigimaa kui ka Harametsavahitalu (A175) ja Kopli (A42) talu maa osas), 8 (ainultriigimaa osas), 9-10 (nii
riigimaa kui ka Hara metsavahitalu(A175) ja Kopli (A42) talu maa osas), 14 (ainult eraldiste 3, 4,6, 12, 18 ja
21-26 riigimaale jääv osa), 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 (nii riigimaa kui ka talude A59, A60, A61, A62, A63 ja
A49maa osas), 26 (nii riigimaa kui ka Lilleoru (A141), Nurme(A142), Pohla (A143) ja Kaldaaluse (44) talu maa
osas), 27, 28,29, 30, 31 (ainult riigimaa osas), 40 (nii riigimaa kui kaRaudsilla Juhani (A5) talu maa osas) ja 71
(ainultelektriliinist lääne poole jääva riigimaa osas);

Kuusalu vallas Kolga metskonna kvartalid 25 (ainulteraldised 1, 2, 4-16 ja 23-38; nii riigimaa kui ka
Lilleoru(A141), Nurme (A142), Pohla (A143) ja Kaldaaluse (A44) talu maaosas), 34 (ainult eraldised 45-49;
Kalda (32) ja Vanajärve (33)talu maa osas), 35 (nii riigimaa kui ka Kaasiku (40), Ojasauna(53), Uuetoa (41),
Miiliaugu (43), Kadapiku (54) ja Vanajärve(33) talu maa osas), 36 (nii riigimaa kui ka Kaldaaluse (44),Kaasiku
(40) ja Ojasauna (53) talu maa osas), 37, 38, 39 (niiriigimaa kui ka Sae (A1) ja Raudsilla Juhani (A5) talu
maaosas), 55-58 (nii riigimaa kui ka Sae (A1) talu maa osas), 64(ainult riigimaa osas), 65 (ainult riigimaa ja Sae
(A1) talu maaosas), 66 (ainult riigimaa ja Sae (A1), Raudsilla Juhani (A5) jaA9 talu maa osas), 67 ja 70 (ainult
riigimaa osas);

2) Ulliallika sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Loksa vallas Kolga metskonna kvartalid 71 (ainult eraldised23-28), 72, 73 (ainult riigimaa osas) ja 80;

Kuusalu vallas Kolga metskonna kvartalid 76 (ainulteraldised 10-17; nii riigimaa kui ka talu A57 ja A75 maa
osas),77 (nii riigimaa kui ka talude A75 ja A57 maa osas), 78 (niiriigimaa kui ka talu A57 maa osas), 79, 83, 84
(ainult eraldised1-13, 16 ja 17 täielikult ning eraldise 22 kustutatud sihistpõhja poole jääv osa; nii riigimaa kui
ka talu A57 maa osas) ja85 (ainult eraldised 1-6 ja 12 täielikult ning eraldiste 7, 13,14 ja 19 sihist põhja poole
jääv osa; nii riigimaa kui ka taluA57 maa osas);

3) Pärlijõe sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Kuusalu vallas Kolga metskonna kvartal 86 (ainult eraldised3-5 ja 8-17 täielikult ning eraldiste 1, 2, 6 ja 7
pinnasteestlõuna poole jääv osa);

Loksa vallas Kolga metskonna kvartalid 87 (ainult eraldised7-32), 88 (ainult eraldised 9-14 ja 16-18 täielikult
ningeraldiste 14 ja 15 lõunapoolseimast pinnasteest lõuna poole jäävosa ja eraldiste 21-23 ainult riigimaale jääv
osa);

4) Viru raba sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Kuusalu vallas Kolga metskonna kvartalid 117, 118, 127 (niiriigimaa kui ka Kärneri (A30) talu maa osas),
128 (nii riigimaakui ka Kärneri (A30) talu maa osas), 129 (ainult riigimaa osas),133 (ainult eraldised 1-16; nii
riigimaa kui ka Kärneri (A30)talu maa osas) ja 134 (ainult eraldised 1-11 täielikult ningeraldise 12 riigimaale
jääv osa);

5) Sillaotsa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Loksa vallas Valgejõe metskonna kvartalid 24 (ainultriigimaa osas), 25 (ainult riigimaa osas), 32, 33 (nii
riigimaakui ka Suurevälja talu maa osas), 37 (ainult pinnasteest idapoole jääv osa), 38, 39, 49 ja 50 (nii riigimaa
kui ka Joaveski(A41) talu maa osas);

6) Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Loksa vallas Valgejõe metskonna kvartalid 63 (ainulteraldised 8, 9, 16-20, 28, 29 ja 34-36 täielikult ning
eraldise27 riigimaale jääv osa), 64 (ainult riigimaa osas), 68, 69(ainult riigimaa osas), 73, 74 (ainult riigimaa
osas), 75(ainult riigimaa osas), 79 (ainult riigimaa osas), 80, 81 (niiriigimaa kui ka Uuetoa (A44) talu maa osas),
87 (ainult eraldis6 täielikult ja eraldise 7 riigimaale jääv osa), 88 (ainultriigimaa ja talu A42 maa osas), 89, 96
(ainult riigimaa osas),97 (nii riigimaa kui ka talu A42 maa osas), 98 (nii riigimaa kuika talude A42 ja Janingo
(14) maa osas), 99 (ainult riigimaaosas), 100, 101 (nii riigimaa kui ka talude 165a, A42, lit. F jalit. G maa osas),
102 (nii riigimaa kui ka talude A42, Janingo(14), lit. G, lit. H ja Sameli (11) maa osas), 103, 104, 114(ainult
eraldised 3, 5 ja 9), 115 (ainult eraldised 1-10) ja 116(ainult eraldised 1-11);
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Kadrina vallas Loobu metskonna kvartalid 1 (nii riigimaakui ka Uuetoa (A44), A45, 1, 14, 2 ja Käspri (10)
talude maaosas), 2 (ainult eraldised 1-3 ja 5-36; nii riigimaa kui katalude Käspri (10), 13, 35 ja 8 maa osas), 3
(nii riigimaa kuika talude 8, 4, 12, 9, Joosepirahva (7) ja Jaagu (3) maa osas),4, 5 (nii riigimaa kui ka Pae (A41)
talu maa osas), 6 (niiriigimaa kui ka Pae (A41) talu maa osas), 7 (nii riigimaa kui katalude Jaagu (3), 6 ja A144
maa osas), 8 (nii riigimaa kui katalude A144, A70, A73, A72, A71 ja A12 maa osas), 9, 10 (niiriigimaa kui ka
talude A26a, lit. H, lit. J, A31, A9 ja A51 maaosas), 11, 12 (ainult riigimaa osas), 13, 14, 15 (nii riigimaakui ka
talude A51, A52, A53, A54, A9, A2, A21, A27 ja A26 maaosas) 16 (ainult riigimaa osas), 17 (ainult riigimaa
osas), 18,19, 21 (ainult eraldis 1), 22 (ainult eraldised 1 ja 2), 25(ainult riigimaa osas), 26 (nii riigimaa kui ka
talude A26,Kuusiku (A29), A30, A31, A11, A19, A20, A28, Mihklikõnnu (A33),A34 ja A35 maa osas), 78, 79
(ainult riigimaa osas) ja 80(ainult eraldised 1-7 ja 9 täielikult ning eraldiste 8, 10 ja12-14 kraavist põhja poole
jäävad osad);

Vihula vallas Loobu metskonna kvartalid 69, 75 ja 76(ainult riigimaa osas) ja Käsmu metskonna kvartalid 198
(ainulteraldised 24-27 ja 29-33), 199 (ainult Joaveski-Vatku teestlõuna poole jääv riigimaa osa), 200 (ainult
Joaveski-Vatku teestlõuna poole jääv riigimaa osa), 201 (nii riigimaa kui kaJaani-Udekülli (19) ja Tooma (16)
talu maa osas), 202 (Tooma(16), Jaani- Udekülli (19), A61, A60, Prassi Abrami (21),Preediku (22), Naano (20),
Prassi Jakobi (17), Klaukse (18),Pitka (15), Nurme (15a), Papli (110) ja Lepa (111) talu maaosas), 203 (talude
A61, Prassi Abrami (21), Lepa (111), Papli(110), Udeküll Preediku (22), Raja (113), Klaukse (18) jaKivikatku
(46) maa osas), 204 (ainult eraldiste 11-13 riigimaalejääv osa), 205, 206 (ainult riigimaa osas), 208 (ainult
riigimaaosas), 209 (ainult riigimaa osas), 210, 211 (nii riigimaa kui kaJaani-Udekülli (19), 21, 20, 18, Paemetsa
Joosepi (A144), A70,A73, A72, A71, A12 ja A26a talu maa osas), 212 (nii riigimaa kuika talude A26a, lit. H,
lit. J, A31, A20, A51, A52, A53, A54,A9, A21, A2, A27, A26, A11 ja 81 maa osas), 213 (nii riigimaakui ka
talude A26, Kuusiku (A29), A30, A31, A11, A19, A27, A28,Mihklikõnnu (A33), A34, A10, Sillaotsa (A36),
A15, Tammoja (A18)ja A16 maa osas);

7) Käsmu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Käsmu metskonna kvartalid 1, 2, 3 (ainultpõhja-lõunasuunalisest kustutatud sihist lääne poole jääv
osa),4, 5 (ainult eraldised 1, 2, 8-11, 15-17 ja 20-26 täielikultning eraldise 3 kustutatud sihist lääne poole jääv
osa jaeraldiste 5 ja 18 pinnasteest lääne poole jääv osa), 9, 10, 14,15, 16, 20, 21, 22, 26 (ainult elektriliinist kirde
poole jäävosa), 27 (ainult riigimaa osas), 30 (ainult elektriliinist kirdepoole jääv riigimaa osa);

8) Eru sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Käsmu metskonna kvartalid 47 (ainult eraldise14 pinnasteede vahele jääv osa), 48 (ainult eraldised
5, 24, 25,26, 28 täielikult ning eraldise 4 pinnasteede vahele jääv osa jaeraldise 27 pinnasteest lääne poole jääv
osa), 69 (ainulteraldise 14 teest ida poole jääv osa), 70 (ainult eraldised 3-8,10, 12, 13 ja 15-17 täielikult ning
eraldiste 9, 11 ja 14pinnasteest ida poole jääv osa) ja 71 (ainult eraldiste 1, 2 ja19 pinnasteest lääne poole jäävad
osad);

9) Korjuse sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Käsmu metskonna kvartalid 60 (ainulteraldised 16-18), 61 (ainult eraldised 23-34), 62
(ainulteraldised 23-32 täielikult ning eraldise 22 pinnasteest lõunapoole jääv osa), 63 (ainult eraldist 14 läbivast
pinnasteestlõuna poole jääv riigimaa osa), 64 (ainult eraldise 30pinnasteest lääne poole jääv osa), 75 (ainult
riigimaa osas),76, 77, 78, 79 (ainult eraldised 1-3 ja 10-15 täielikult ningeraldise 4 pinnasteest lääne poole jääv
osa), 91 (ainulteraldised 17-20, 33 ja 34), 92 (ainult eraldised 1-27 ja 29-31),93, 94, 95 (ainult eraldised 1-23),
96 (ainult eraldised 1-7),109 (ainult eraldised 8, 9 ja 12 täielikult ning eraldiste 3, 4,11, 14 ja 18 riigimaale jääv
osa ja eraldise 19 pinnasteestpõhja poole jääv osa), 110 (ainult eraldised 1 ja 3 täielikultning eraldiste 2 ja 10
põhjapoolsemast pinnasteest põhja poolejääv osa);

10) Laviku sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Käsmu metskonna kvartalid 95 (ainulteraldised 24-26), 96 (ainult eraldised 8-14; nii riigimaa
kui kaLaaviku (45) talu maa osas), 97 (ainult eraldised 21-25; niiriigimaa kui ka Laaviku (45) talu maa osas),
111 (ainulteraldised 9-16), 112 (ainult eraldised 6-18), 113, 114, 115(ainult Võsu jõest lääne poole jääv osa;
nii riigimaa kui katalude Laaviku (45) ja A80 maa osas), 130 (ainult eraldised 6 ja12-21), 131 (ainult eraldised
2-22), 132, 133, 134, 135 (ainultVõsu jõest lääne poole jääv osa; nii riigimaa kui ka talude A79ja A80 maa
osas), 148 (ainult eraldised 7-9 täielikult ningeraldise 3 Ilumäe-Koljaku maanteest ida poole jääv osa jaeraldiste
12-14 pinnasteest põhja poole jäävad osad), 149(ainult eraldised 1-13, 22 ja 23 täielikult ning eraldiste 14,21 ja
24 pinnasteest põhja poole jääv osa), 150 (ainult riigimaaosas), 151, 152 ja 153 (ainult eraldised 1-5 ja 10-12;
niiriigimaa kui ka talu A32 maa osas);

11) Juku sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Vihula vallas Käsmu metskonna kvartal 186 (ainult riigimaaosas);

12) Lahe sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
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Vihula vallas Sagadi metskonna kvartalid 12 (ainulteraldised 8-11 täielikult ning eraldise 3 pinnasteest
lõunapoole ja kustutatud sihist ida poole jääv osa ning eraldise 4pinnasteest lõuna poole jääv osa), 13 (ainult
eraldised 7 ja 8täielikult ning eraldise 4 pinnasteest lõuna poole jääv osa), 25(nii riigimaa kui ka talu A158 maa
osas), 26 (ainult Võsu-Vergimaanteest lääne poole ja eraldist 11 läbivast pinnasteest lõunapoole jääv osa), 42
(nii riigimaa kui ka talu A158 maa osas) ja43 (ainult Võsu-Vergi maanteest lääne poole jääv osa);

13) Koljaku-Oandu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Sagadi metskonna kvartalid 20 (nii riigimaakui ka talude 40, 41, 36, 39, 37, 38 ja 34 maa osas),
21 (niiriigimaa kui ka talude Sepa (29), 31, 40, 41, 36, 39, 37, 38 ja34 maa osas), 22, 27 (ainult eraldiste 3, 5
ja 11 pinnasteestida poole jäävad osad), 28 (ainult eraldised 1-10, 12, 15-17 ja20-22 täielikult ning eraldiste 14
ja 19 kustutatud sihist idapoole jäävad osad; nii riigimaa kui ka talude 34 ja 43 maaosas), 29 (nii riigimaa kui
ka talude 43, Sepa (29), 42, 44, 118ja 45 maa osas), 34 (ainult eraldised 6-8 ja 14-16 täielikultning eraldise 5
kraavist ida poole jääv osa), 35 (nii riigimaakui ka talude 45, 46, 140 ja Pärtli (116) maa osas), 36 (niiriigimaa
kui ka talude 45, 46, 140, Pärtli (116), Kaarli (A176)ja Riso (28) maa osas), 44 (ainult eraldised 5, 7, 10, 11
ja17-19 täielikult ning eraldise 6 kustutatud sihist ida poolejääv osa), 45 (nii riigimaa kui ka talude 27, Looritsa
(26) jaPärtli (114) maa osas), 46 (nii riigimaa kui ka Pärtli (114),Kaarli (176) ja Riso (28) talu maa osas), 47,
48 (ainulteraldised 10 ja 16-26 täielikult ning eraldiste 8 ja 15pinnasteest lõuna poole jääv osa), 49 (ainult
eraldised 4, 8-10ja 12-17 täielikult ning eraldise 11 kustutatud sihist lõunapoole jääv osa), 50 (ainult eraldis
19 täielikult ning eraldiste15 ja 20 riigimaale jääv osa), 51 (ainult riigimaa osas), 52,53, 54 (ainult eraldised
1-5 ja 7-28), 55 (nii riigimaa kui katalude A37 ja A47a maa osas), 56 (ainult riigimaa ja talude A141ja A122
maa osas), 57 (nii riigimaa kui ka talu A122 maa osas),58 (nii riigimaa kui ka talude A121 ja A181 maa osas),
59, 60,61 (nii riigimaa kui ka talude A47a, A65, A57, A58 ja A60 maaosas), 63 (nii riigimaa kui ka talude
A171 ja A176 maa osas), 64(nii riigimaa kui ka talude A171, A176, A121, A120 ja A122 maaosas), 65 (nii
riigimaa kui ka talude A121, A120 ja A122 maaosas), 66, 67, 68, 69 (nii riigimaa kui ka talude A58, A60
jaA124 maa osas), 72, 73, 74 (nii riigimaa kui ka talu A124 maaosas), 75 (ainult riigimaa osas), 76, 77 (ainult
eraldised 16,17, 20, 22-24, 30 ja 32-34 täielikult ning eraldise 12kustutatud sihist lõuna poole jääv osa ja
eraldise 15elektriliinist lääne poole jääv osa), 82 (nii riigimaa kui katalude A104, 7, 8 ja 9 maa osas), 83, 84,
85 (ainult eraldised 1ja 3-17 täielikult ning eraldiste 2 ja 18 idapoolsemast kraavistlääne poole jäävad osad), 86
(ainult eraldised 1-6), 87 (ainulteraldised 1-7, 9, 10, 12, 14 ja 16-18 täielikult ning eraldise 8kraavist põhja poole
ja eraldiste 13 ning 15 kraavist ida poolejäävad osad), 88, 89, 90 (ainult eraldised 2-7 täielikult ningeraldiste 1 ja
8 põhja-lõunasuunalisest pinnasteest lääne poolejäävad osad), 91 (ainult eraldis 16), 92 (ainult riigimaa osas),93
(nii riigimaa kui ka talude 8 ja 9 maa osas), 94, 95, 96, 97,98, 99, 100 ja 101 (ainult eraldised 1, 2, 4, 5, 7 ja
8täielikult ning eraldiste 3, 6 ja 9-12 pinnasteest lääne poolejääv osa);

14) Pedassaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Sagadi metskonna kvartal 32 (ainult eraldised13-15, 17, 20-23, 25 ja 28 täielikult ning eraldiste 16
ja 18kustutatud sihist kagu poole jääv osa ja eraldise 24 ainultriigimaale jääv osa);

15) Mustoja sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Vihula metskonna kvartalid 20, 21 (ainultriigimaa osas), 30, 31 (nii riigi kui ka talu A79a maa
osas),32-33 (nii riigimaa kui ka Raami talu maa osas), 34 (ainulteraldis 12 täielikult ning eraldise 15 riigimaale
jääv osa), 58(ainult eraldised 1 ja 3 täielikult ning eraldise 2 kustutatudsihist põhja poole jääv osa), 59 (nii
riigimaa kui ka talu A79amaa osas), 60-61 (nii riigimaa kui ka Raami ja Kalda talu maaosas), 62 (nii riigimaa
kui ka Puusepa talu maa osas), 63(ainult riigimaa osas), 64 (ainult eraldiste 11-32 riigimaalejääv osa), 65
(nii riigimaa kui ka talude A44 ja A43 maa osas),66 (nii riigimaa kui ka Puusepa ja Kalda talu maa osas), 67
(niiriigimaa kui ka Puusepa talu maa osas), 79 (ainult riigimaaosas), 80 (nii riigimaa kui ka talu A42 maa osas),
81 (ainultriigimaa osas) ja 82 (ainult riigimaa osas);

16) Vainopea sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vihula vallas Vihula metskonna kvartalid 10, 11, 12, 13(nii riigimaa kui ka talude A76, A78, A79 ja A80 maa
osas), 14(nii riigimaa kui ka talude A78 ja A80 maa osas), 15, 16, 17,26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
49, 50 (nii riigimaa kuika kinnistu A80 maa osas), 51 (ainult eraldiste 1-4 ja 6pinnasteest põhja poole jäävad
osad), 52 (ainult eraldised 2-8täielikult ning eraldiste 9 ja 11 põhjapoolsemast kraavist põhjapoole jäävad osad
ja eraldise 1 põhja-lõunasuunalisestpinnasteest põhja poole jääv osa), 53 (ainult eraldis 1täielikult ning eraldiste
2 ja 8 kirde-edelasuunalisest kraavistloode poole jääv osa), 71 (ainult eraldised 3-6), 72 (ainulteraldised 1-20 ja
22-25 täielikult ning eraldise 21 ainultriigimaale jääv osa; nii riigimaa kui ka kinnistu A80 maa osas)ja 73 (nii
riigimaa kui ka kinnistu A80 maa osas);

17) Muuksi sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Kuusalu vallas maa-ala Naveta (15) ja Naveta (16) taludemaal, mille piir kulgeb Uuri-Pudisoo maantee ning
klindialusemetsa ja loodusliku rohumaa vahelise piiri ristumiskohast möödanimetatud metsa ja rohumaa vahelist
piiri loode suunas kuniloodusliku rohumaa loodenurgani ning seejärel asimuudil 220okuni klindinõlval asuva
kiviaiani, edasi mööda seda kagu suunaskuni Uuri-Pudisoo maanteeni ning edasi mööda seda kuniklindialuse
metsa ja loodusliku rohumaa vahelise piirini;

18) Mohni sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:
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Loksa vallas Loksa metskonna kvartal 63 (Mohni saar), väljaarvatud tuletorni maaeraldus;

19) Kuradi sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Vihula vallas Käsmu metskonna kvartal 19;

20) Ulkkari sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Vihula vallas territoorium, mille piir kulgeb Adu (45) talumaa idanurgast mööda Adu (45), Miku-Mardi (46),
Valguta (A140),125, Rätsepa (A142) ja Pedari (A141) talu idapiiri, Sagadimetskonna kvartali 4 eraldise 9
idapiiri ning talu A159 ja Ranna(A143) talu idapoolseima lahustüki idapiiri nimetatud lahustükikirdenurgani.
Nimetatud punktist edasi on merel piir kirjeldatudjärgmiste geodeetiliste joontega: Ranna (A134) talu
idapoolseimalahustüki kirdenurgast punkti 59o 37' 52" N 25o 59' 27" E(6612088-612316), sealt punkti 59o 37'
24" N 26o 00' 10" E(6611242-613015) ning sealt Adu (45) talu idanurgani;

21) Älvi sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Vihula vallas Älvi saar koos Looduse saare ning Suure jaVäikese Pasklooduga;

22) Kasispea sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Loksa vallas Eru Suurlood, Eru Keskmine lood ja EruVäikelood.

23. Ulkkari, Älvi ja Kasispea sihtkaitsevööndites onkeelatud inimeste viibimine 1. aprillist kuni 15. juulini.

24. Sihtkaitsevööndites on keelatud majandustegevus jaloodusvarade kasutamine. Lubatud on kooskõlas
käesolevakaitse-eeskirja II osaga järgmised koosluste ja liikidesäilimiseks vajalikud või neid mittekahjustavad
tegevused:

1) marjade ja seente korjamine;

2) looduslike vooluveekogude hooldustööd;

3) loodusliku veereþiimi taastamine rahvuspargi valitsejaigakordsel nõusolekul;

4) ulukite arvukuse reguleerimine;

5) hooldustööd kaitstavate liikide elutingimustesäilitamiseks Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1994.
a.määrusega nr. 462 "Loodusobjekti kaitse alla võtmise korra ningII kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja
loomaliikide ningkivististe nimekirjade kinnitamine" (RT I 1994, 94, 1610; 1996,46, 890) kehtestatud korras
väljaantud loa alusel;

6) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonidehooldustööd rahvuspargi valitseja nõusolekul;

7) karjääride rekultiveerimine;

8) õpperadade ja rahvuspargi eksponeerimiseks vajalikeehitiste rajamine;

9) looduslike rohumaade esinemisaladel nende ilme jaliigilise koosseisu tagamiseks niitmine ja võsa raiumine;

10) punktis 25 nimetatud tegevus.

25. Sihtkaitsevööndis on lisaks punktis 24 nimetatudtegevusele lubatud metsatööd (valikraie iseloomuga raied
metsaloodusliku seisundi taastamiseks, loodusliku uuenduse tekkelekaasaaitamine, alade ülepõletamine) metsa
juhtfunktsioonitäitmiseks vajalikul määral rahvuspargi valitseja kirjalikultellimusel:

Juminda-Suurekõrve sihtkaitsevööndis Loksa metskonnakvartali 18 eraldistes 1-11, kvartali 19 eraldistes 24-26,
29 ja30 ja eraldise 27 pinnasteest põhja poole jäävas osas, kvartali20 eraldistes 23-28 ja 31, kvartali 21 eraldistes
8, 9, 11,14-22, 26 ja 27, kvartali 22 eraldistes 1-7, 9-15 ja 20,kvartali 25 eraldistes 8-11, 15 ja 16, kvartali 26
eraldistes 1,3, 6-8, 12-15, 21 ja 31, kvartali 27 eraldistes 3, 7-12, 14-16,20, 24 ja 25, kvartali 28 eraldistes 1-3,
5 ja 8-10, kvartali 29eraldistes 7-9, 12 ja 16, kvartali 32 eraldistes 1, 2, 4-7, 10ja 14, kvartali 35 eraldistes 1, 3,
7 ja 9, kvartali 36eraldises 3, kvartali 37 eraldises 15, kvartali 38 eraldises 1,kvartalis 46, kvartali 47 eraldises
1, kvartali 51 eraldistes 1,3, 6, 22, 23 ja 26-29, kvartali 53 eraldistes 20 ja 22, kvartali54 eraldistes 15, 16, 28,
32 ja 34, kvartalis 58 ja kvartali 61eraldistes 5 ja 18, Kolga metskonna kvartali 5 eraldistes 3-9,15, 17-19, 22 ja
23, kvartali 9 eraldistes 5-9, 11, 21-23,kvartali 10 eraldistes 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14 ja 15, kvartali 14eraldistes 4, 6,
12, 21, 22 ja 26, kvartali 25 eraldistes 1, 4,8-12, 23-27 ja 29, kvartali 35 eraldistes 1-4, kvartali 58eraldises 13,
kvartali 64 eraldistes 4, 10 ja 11, kvartali 65eraldistes 3-5, 8-10 ja 13-25, kvartalis 66, kvartali 67eraldistes 1, 2,
6-8 ja 12, kvartali 70 eraldistes 1-7, 10, 11,15-19, 21 ja 23-29 ja kvartalis 71;
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Ulliallika sihtkaitsevööndis Kolga metskonna kvartali 77eraldises 8, kvartali 83 eraldistes 4-16 ja kvartali
84eraldistes 1-11, 16, 17 ja 22;

Pärlijõe sihtkaitsevööndis Kolga metskonna kvartali 86eraldistes 1, 2, 5, 6, 7, 10 ja 12-17, kvartali 87
eraldistes7-13 ja 21-32 ja kvartali 88 eraldistes 9-15, 18 ja 20;

Viru raba sihtkaitsevööndis Kolga metskonna kvartali 117eraldistes 2-6 ja 10-19, kvartali 118 eraldistes 1-16,
kvartali128 eraldistes 1, 2, 5, 7-9, 11, 13, 15, 16, 19, 20 ja 22-27;

Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndis Valgejõe metskonnakvartali 68 eraldistes 5-7, 9-14 ja 16-20, kvartali
69eraldistes 3, 4, 10-12, 15-18 ja 22, kvartali 73 eraldistes 12ja 15-18, kvartali 79 eraldistes 1-3, 8, 9 ja 14,
kvartali 88eraldistes 25 ja 26, kvartali 89 eraldises 7, kvartali 96eraldistes 8, 13, 14 ja 15, kvartali 98 eraldistes
2-5 ja 7-11ja kvartalis 99 (välja arvatud eraldises 9), Loobu metskonnakvartali 1 eraldistes 7, 10 ja 22-25,
kvartali 2 eraldistes 10,12, 14, 25, 26, 30 ja 31, kvartali 3 eraldistes 4, 9, 10 ja18-22, kvartali 7 eraldistes 5, 7,
11, 14 ja 15, kvartali 8eraldistes 9 ja 16, kvartali 10 eraldistes 11-20, 24 ja 25,kvartali 14 eraldistes 1-3, 6, 7, 12,
17-20 ja 29-31, kvartali15 eraldistes 4, 6, 8, 21, 22 ja 25, kvartali 16 eraldistes8-10, kvartali 17 eraldistes 5, 6,
10-20 ja 22-30, kvartalites18 ja 25, kvartali 26 eraldistes 6-9, 12, 13, 15 ja 17-32 ningkvartalis 76;

Käsmu metskonna kvartali 198 eraldistes 24, 25 ja 31-33,kvartali 199 eraldistes 12-19 ja 25-27 ning kvartalites
200,204, 205, 206, 208 ja 209;

Lahe sihtkaitsevööndis Sagadi metskonna kvartali 12eraldistes 3, 4 ja 8, kvartali 13 eraldistes 4, 7 ja 8,
kvartali26 eraldistes 1-4, 10, 11 ja 17-21, kvartali 43 eraldistes 1-7ja 11-16;

Koljaku-Oandu sihtkaitsevööndis Sagadi metskonna kvartali34 eraldistes 5-7 ja 14, kvartali 35 eraldistes 1, 3, 4
ja 5,kvartali 36 eraldistes 7-9, 11, 16 ja 17, kvartali 48 eraldistes15-23, kvartali 49 eraldistes 4 ja 8-10, kvartali
50 eraldistes15 ja 19, kvartali 51 eraldistes 4 ja 13-15, kvartali 52eraldistes 7, 11, 12, 15, 16 ja 18-23, kvartali 53
eraldistes1-7, 15-21 ja 23-26, kvartali 54 eraldistes 1-5, 7-17 ja 21-25,kvartali 55 eraldistes 1, 2 ja 7, kvartali 57
eraldistes 6, 7 ja9-15 ning eraldise 8 kraavist lõuna poole jäävas osas, kvartali58 eraldistes 2-7 ja 9-28, kvartali
59 eraldistes 1-13, kvartali63 eraldistes 19-22, kvartali 64 eraldises 23 ning eraldise 18põhja-lõunasuunalisest
sihist ida poole ja ida-läänesuunalisestsihist lõuna poole jäävas osas, eraldise 19 sihist lõuna poolejäävas osas ja
eraldise 22 sihist ida poole jäävas osas,kvartali 65 eraldistes 2-30, kvartalis 66, kvartali 77eraldistes 12, 16, 17,
20, 22-24, 30 ja 32-34, kvartali 90eraldistes 1-8, kvartali 91 eraldises 16, kvartali 92 eraldistes5-10 ja kvartali
101 eraldistes 1-12;

Käsmu sihtkaitsevööndis Käsmu metskonna kvartali 14eraldistes 6-10, kvartali 15 eraldistes 14, 15, 24, 25
ja 28ning eraldise 27 pinnasteest lääne poole jäävas osas, kvartali16 eraldistes 1-5, 7-11 ja 14 ning eraldise 6
pinnasteest põhjapoole jäävas osas, kvartalis 20, kvartali 21 eraldistes 1, 6, 7,12, 13, 15 ja 16 ning eraldiste 8 ja
14 läänepoolsestpinnasteest ida poole jäävas osas, kvartali 26 eraldistes 1, 3-5ja 10-14 ning kvartali 30 eraldistes
2-7 ja 9;

Korjuse sihtkaitsevööndis Käsmu metskonna kvartali 60eraldistes 16-18, kvartali 61 eraldistes 23-34, kvartali
62eraldistes 22-32, kvartali 63 eraldistes 14, 19, 20, 23, 24,27-30, 32 ja 33, kvartali 64 eraldises 30, kvartali
75eraldistes 4-16 ja 18-23, kvartali 76 eraldistes 1-20, kvartali77 eraldistes 1-10, 12 ja 27, kvartali 79 eraldistes
4 ja 11-15,kvartali 91 eraldistes 17-20, 33 ja 34, kvartalis 92, kvartali93 eraldistes 1-4, 6, 16-19 ja 21-24,
kvartali 94 eraldistes17-19, kvartali 95 eraldistes 17-23, kvartali 96 eraldistes 1-7,kvartali 109 eraldistes 3, 4, 8,
9, 11, 12, 14, 18 ja 19 jakvartali 110 eraldistes 3 ja 10;

Vainopea sihtkaitsevööndis Vihula metskonna kvartalites 10ja 11, kvartali 12 eraldistes 1-4, 6-14 ja 16-18,
kvartali 17eraldistes 5, 7-9, 12-16 ja 20, kvartali 26 eraldistes 1-5,kvartali 27 eraldistes 4-13 ja 16-18 ning
eraldiste 3 ja 15pinnasteest ida poole jäävas osas, kvartali 38 eraldistes 6 ja12 ning eraldiste 4 ja 5 pinnasteest
ida poole jäävas osas,kvartali 40 eraldistes 2 ja 4, kvartali 49 eraldistes 1, 7, 11ja 17-19, kvartali 50 eraldistes
1, 5, 6 ja 8-14, kvartali 51eraldistes 3 ja 4, kvartali 52 eraldistes 3, 5, 7 ja 8, kvartali53 eraldises 2, kvartali 71
eraldises 4 ja kvartali 73eraldistes 15-21;

Mustoja sihtkaitsevööndis Vihula metskonna kvartalites 22,21, 30-34, 58, 62-67 ja 79-82;

Laviku sihtkaitsevööndis Käsmu metskonna kvartali 95eraldistes 24-26, kvartali 96 eraldistes 8-14, kvartali
97eraldistes 23-25, kvartali 111 eraldistes 9-16, kvartali 112eraldistes 6-18, kvartalites 113, 114, kvartali 115
eraldistes1, 2, 9-11, 17 ja 18, kvartali 130 eraldistes 6 ja 12-21,kvartali 131 eraldistes 2-22, kvartalites 132,
133, kvartali 134eraldistes 1-18, kvartali 135 eraldistes 1-7, kvartali 148eraldistes 3, 7-9 ja 12-14, kvartali
149 eraldistes 1-14 ja21-24, kvartali 150 eraldistes 1-15, 17, 18 ja 20-22,kvartalites 151, 152 ja kvartali 153
eraldistes 1-5 ja 10-12;

Sillaotsa sihtkaitsevööndis Valgejõe metskonna kvartali 24eraldistes 1-3, 6-9 ja 11-24, kvartali 25 eraldistes 2,
4-6 ja8-14 ning kvartalites 32, 33, 37, 38, 39, 49 ja 50.

26. Sihtkaitsevööndis on järgmised avalikult kasutatavadteed, mille teemaa sihtotstarve on transpordimaa (L):

Juminda-Suurekõrve sihtkaitsevööndis:
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Pikanõmme tee, mis läbib Loksa metskonna kvartaleid 21 ja27, eraldab kvartaleid 35 ja 36, 43 ja 44 ning läbib
Kolgametskonna kvartaleid 2 ja 3;

Hara-Pedaspea tee, mis läbib Loksa metskonna kvartaleid 47,46 ja 51 ning Kolga metskonna kvartaleid 5, 10, 9,
15 ja 14;

Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndis:

Aasu tee, mis läbib Loobu metskonna kvartaleid 1, 2, 3, 7,8, 10, 14, 15, 18, 25 ja 26;

Koljaku-Oandu sihtkaitsevööndis:

Pedassaare-Esku tee, mis läbib Sagadi metskonna kvartaleid53, 54, 58, 66, 84, 95 ja 96;

Ligedama tee, mis läbib Sagadi metskonna kvartaleid 63, 64,65 ja 58;

Mustoja sihtkaitsevööndis:

Mustoja-Söeaugu tee, mis läbib Vihula metskonna kvartaleid33, 61, 66, 65 ja 64.

27. Sihtkaitsevööndi metsade juhtfunktsioon on looduskaitse(metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku
protsessina jabioloogilise mitmekesisuse säilitamine).

V. PIIRANGUVÖÖND

28. Piiranguvöönd on rahvuspargi majanduslikult kasutatavning pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa,
kusmajandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektideseaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-
eeskirjaskehtestatud tingimustega.

29. Piiranguvöönd on rahvuspargi piires olev maa- javeeala, mis ei kuulu loodusreservaati ega
sihtkaitsevööndisse.

30. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetegakooskõlas olev majandustegevus ja loodusvarade
kasutamine, väljaarvatud käesoleva kaitse-eeskirja II osas keelatud ja järgminekeelatud tegevus:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) jahipidamine, välja arvatud ulukite arvukusereguleerimine;

3) lõppraie lageraiena, välja arvatud turberaie jaseisundijärgne lageraie;

4) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud:

olemasolevate karjääride ammendamine,

maa-ainese, liiva, kruusa ning pae võtmine eramaal omatarbeks rahvuspargi valitsejaga kooskõlastatud
kohtades;

5) prügi ja heitmete ladustamine, välja arvatud kohalikeolmejäätmete ladustamine selleks planeeringuga
ettenähtudkohtades ja oma kinnisasja piires rahvuspargi valitsejagakooskõlastatud kohtades;

6) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine:

veekogude veepiirile lähemal kui 25 m,

üleujutatud aladel ja külmunud pinnasel,

metsamaal ja looduslikul rohumaal;

7) ehitamine, kui käesoleva kaitse-eeskirja punktides 31 ja32 pole sätestatud teisiti;

8) skuutritega sõit Vergi-Vainopea vahelisel rahvusparkijääval veealal, Koolimäe lahes (Lobineeme ja
Pedassaare neemevahelisest joonest lõuna pool) ja Eru lahes (Kasispea-Turbuneemeja Adu teeristi ning
Palganeeme vahelisest joonest lõuna pool).

31. Rahvuspargi valitsejal on õigus anda nõusolekehitamiseks maale (välja arvatud rannal ja kaldal),
millesihtotstarbeks on katastriüksuse registreerimisel määratud:
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1) elamumaa (E);

2) ärimaa (Ä);

3) tootmismaa (T);

4) mäetööstusmaa (K);

5) sotsiaalmaa (Ü);

6) transpordimaa (L);

7) jäätmehoidla maa (J);

8) riigikaitsemaa (R);

9) maatulundusmaa (M), kusjuures alaliikides "looduslikrohumaa" ja "metsamaa" on lubatud anda nõusolek:

ehitamiseks tiheasustusaladel ja detailplaneeringukohustusega hajaasustusaladel,

taluhoonestuse taastamiseks,

piirkonna elukorralduse jaoks erilist tähtsust omavateobjektide rajamiseks.

32. Rannal ja kaldal on vastavalt ranna ja kalda kaitseseaduse (RT I 1995, 31, 382) paragrahvi 9 lõigetele 8 ja
9keelatud hajaasustusaladel uute ehitiste rajamine, välja arvatudrahvuspargi valitseja nõusolekul:

1) taluhoonestuse taastamiseks ja väljaarendamiseks;

2) paadi- ja võrgukuuride rajamiseks planeeringugaettenähtud kohtadesse väikehoonetena;

3) kalakasvatuse ja kalapüügiga seotud ehitiste rajamiseks;

4) maaparandussüsteemide, välja arvatud poldriterajamiseks;

5) veeliikluse objektide (sadamate ja lautrikohtade)rajamiseks;

6) tehniliste kommunikatsioonide rajamiseks;

7) seirejaamade ja hüdrograafiateenistuse objektiderajamiseks.

33. I kategooria kaitsealuse liigi kaitseks on kinnistuteTihumuru (39), Ligatko (40), Ussisoo (38), Seljako
(41),Tõldejõe (37), Ojaotsa (23), Vetepere (42), 67, Kemba (35),Lilleoru (26), Liivapõllu (43), Perlioja (A44),
Oravapõllu(A45), Sartepõllu (46), Kolmeveski (49), Kolmemäe (47), A57,A75, A104, A102, 70, A177, A71,
A178, A170, A100, A49, A46, A45,A47, A144, A3, A5, Sae (A1), Raudsilla Tõnu (A6), RaudsillaJuhani
(A5), A4, Sepa (A2), Marikoja (28), Köögipõllu ja Augu(30), 29, Koobaste (31), Kalda (32), Kaldaaluse (44),
Miiliaugu(43), Kalda (A45), Söödi (38), Sepa (34), Seljaku (48), Kalamäe(39), Jaani (49), 50, Koka (35),
Uuetoa (41) ja Linnakopli (37)maal:

1) keelatud rahvuspargi valitseja nõusolekuta kraavidehooldustööd ning

2) maa kasutaja peab välistama kariloomade pääsu Pärlijõkkeja Pudisoo jõkke ning nendesse suubuvatesse
vooluveekogudesse.

34. Piiranguvööndi metsade juhtfunktsioon on looduskaitse(bioloogilise mitmekesisuse ja rahvuspargi
maastikuilmesäilitamine).

VI. KAITSTAVAD LOODUSE ÜKSIKOBJEKTID

35. Rahvuspargis asuvad järgmised kaitstavad looduseüksikobjektid:

1) Ojakivi (Võsu vallas Sagadi metskonna kvartali 35eraldises 17);

2) Majakivi (Loksa vallas Loksa metskonna kvartali 37eraldises 11);

3) Painuva kivi (Loksa vallas Turbuneeme küla lähedalmeres);

4) Jaani-Mardi Suurkivi (Loksa vallas Viinistu külas);

5) Jaani-Tooma Suurkivi (Loksa vallas Kasispea külasJaani-Tooma talu maal);

6) Tammispea hiidrahn (Loksa vallas Tammispea külasSuurekivi talu maal);
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7) Kiviheinamaa Kärga kivi (Loksa vallas Kasispea külasKesküla talu maal);

8) Taneli kivi (Loksa vallas Madjukse talu maal);

9) Tiirukivi (Loksa vallas Viinistu ja Turbuneeme külavahel rannas);

10) Karu kivi (Loksa vallas Kasispea külas Karo talu maal);

11) Odakivi (Loksa vallas Pärispea külas rannas);

12) Purekkari rahn (Loksa vallas Pärispea poolsaarelPurekkari neeme tipus);

13) Joomakivi (Loksa vallas Viinistu külas Maalahekirdekaldal);

14) Launiidu kivi (Loksa vallas Viinistu külas Maalahelõunaosas);

15) Turbuneeme kivid (8 kivi) (Loksa vallas Turbuneeme külatee ääres);

16) Mustkivi (Loksa vallas Viinistu külas rannas);

17) Kullahansu kivi (Loksa vallas Kolgakülas Lauri talumaal);

18) Pikametsa Suurkivi (Loksa vallas Parksi külas Pikametsatalu maal);

19) Tammispea rahnud (Loksa vallas Vihasoo-Tammispea teeääres);

20) Madlilepa rändrahn (Vihula vallas Käsmu metskonnakvartali 8 eraldises 2);

21) Matsikivi ehk Eremiit (Vihula vallas Käsmu metskonnakvartali 12 eraldises 13);

22) Saadumetsa Suurkivi (Vihula vallas Käsmu metskonnakvartali 32 eraldises 9);

23) Vahakivi (Vihula vallas Palmse külas Vahakivi talumaal);

24) Kloostrikivid (Vihula vallas Käsmu metskonna kvartali184 eraldistes 12 ja 13);

25) Vana Jüri kivi (Vihula vallas Käsmu metskonna kvartali8 eraldises 1);

26) Kuhjakivi (Loksa vallas Viinistu külas rannas);

27) Lemeti kivi (Vihula vallas Käsmu külas rannas);

28) Meremunk ja Metsamunk (Vihula vallas Käsmu poolsaareläänerannikul);

29) Näljakangrud (Vihula vallas Palmse külas Pärtjani talumaal);

30) Altja Suurkivi (Vihula vallas Altja külas rannas);

31) Samuli tammed (Kuusalu vallas Sameli talu maal);

32) Tsitre kivi (Kuusalu vallas Tsitre külas Toomani talumaal).

36. Rahvuspargis asuvate kaitstavate looduse üksikobjektidemis tahes kahjustamine on keelatud. Üksikobjekti
seisundit võiilmet mõjutava töö teostamine on lubatud ainult rahvuspargivalitseja nõusolekul.

37. Kinnisasja omanik või muu seaduslik valdaja, kellekinnisasjal kaitstav looduse üksikobjekt paikneb, on
kohustatudhoolt kandma kaitstava looduse üksikobjekti seisundi ja selleümbruse korrasoleku eest ning tagama
juurdepääsu kaitstavalelooduse üksikobjektile.

VII. LÕPPSÄTTED

38. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid,kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust
seadusesettenähtud korras.

39. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlusedlahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib
rahvuspargivalitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda keskkonnaministripoole.
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Keskkonnaminister Villu REILJAN

------

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 109

Lahemaa rahvuspargi välispiiri kirjeldus

Lahemaa rahvuspargi välispiir (edaspidi piir) kulgeb Vihulavallas Soome lahe rannikul Vihula metskonna
kvartali 17kirdenurgast mööda kvartalite 17, 43 ning 53 idapiiri lõunasuunas kuni Karula-Vainupea maanteeni
ning edasi mööda selleteemaa põhja- ja läänepiiri kuni Karula-Vihula-Sagadi maanteeni.Edasi kulgeb
piir mööda nimetatud maantee teemaa põhjapiirilääne suunas kuni Sagadi Koolituskeskuse maaeralduse
idapiirinining seejärel mööda seda lõuna ja lääne suunas kuni Sagadi mõisajuurest lõunasse kulgevat teed
ääristava alleeni ning edasieelnenud piirilõigu sirgjoonelist pikendust mööda kuni SagadiKoolituskeskuse
maaeralduse läänepiirini. Edasi kulgeb piirmööda Sagadi Koolituskeskuse piiri põhja, lääne ja uuesti
põhjasuunas kuni Palmse- Sagadi teeni ning mööda selle teemaapõhjapiiri kuni Sagadi metskonna kvartali
172 ja Loobu metskonnakvartali 52 vahelise piirini ning edasi mööda Loobu metskonnakvartalite 52, 55 ja
57 idapiiri edela suunas kuni Võsu jõeni.Edasi kulgeb piir mööda Võsu jõe vasakkallast Ojaäärsepaisjärveni
ning edasi mööda selle lõunakallast kuniPalmse-Sagadi tee teemaa põhjapiirini ning mööda seda kuniViitna-
Koljaku teeni. Edasi kulgeb piir edela suunas möödakinnistu A75 loodepiiri mõttelist sirgjoonelist
kirdesuunalistpikendust läbi kinnistute A122, A13 ja A37 kuni kinnistu A37loodenurgani ning edasi mööda
kinnistu A14 kirdepiiri loodesuunas kuni kinnistu A18 kagupiirini, sealt edasi mööda teededela suunas kuni
Käsmu metskonna kvartali 208 eraldise 12lõunanurgani ja edasi mööda kvartali 208 idapiiri ja kvartali209
põhjapiiri kuni Loobu metskonna kvartali 64 läänepiirini.Edasi kulgeb piir mööda Loobu metskonna kvartali 64
lääne- jalõunapiiri ja kvartali 69 põhja- ja idapiiri kuni kvartali 75põhjapiirini. Edasi kulgeb piir mööda põlise
riigimetsamaa ningkinnistute lit. B, lit. A ja Sakumetsa (A105) vahelist piiri(ületades Vihula ja Kadrina valla
vahelise piiri ja jätkudesKadrina vallas) ja põlise riigimetsamaa ning kinnistute A107,Tarikatko ja Liiva vahelist
piiri kuni Tallinna-Narva maanteeni.Piir jätkub mööda Tallinna-Narva maantee teemaa põhjapiiri läänesuunas
(ületades Kadrina ja Loksa valdade vahelise piiri jajätkudes Loksa vallas) kuni vana Tallinna-Narva maantee
teemaapõhjapiirini, mööda seda (läbides Valgejõe küla) uuestiTallinna-Narva maantee teemaa põhjapiirini ning
mööda seda(ületades Loksa ja Kuusalu valdade vahelise piiri ja jätkudesKuusalu vallas) kuni Loksa maanteeni.
Edasi kulgeb piir möödaLoksa maantee teemaa idapiiri põhja suunas kuni Kolga metskonnakvartali 110 eraldise
4 läänepiiril kulgeva Kolga mõisassesuunduva teeni ning edasi mööda seda loode suunas kuni kagussesuunduva
teeni Kolga mõisakompleksi piiril ning edasi mööda sedakagu ja edasi edela suunas kuni Kolga kooli teeni.
Piir jätkubmööda nimetatud teed kuni Kolga jõeni, edasi mööda Kolga jõeparemkallast kuni Kolga-Muuksi-
Kuusalu teeni ning edasi möödanimetatud tee teemaa põhjapiiri kuni kvartali 51 eraldise 8idapiiril kulgeva
teeni ning edasi mööda seda kuni nimetatudkvartali eraldise 18 idanurgast edela suunas kulgeva kraavinining
edasi mööda seda edela ja kagu suunas kuni Uuri-Pudisooteeni. Piir jätkub mööda nimetatud teed edela ja
kagu suunaskuni kirde-edelasuunalise pinnasteeni Jüri (10) talu maal ningedasi mööda nimetatud teed ja selle
sirgjoonelist pikendustedela suunas kuni Kahala järveni. Edasi kulgeb piir mööda Kahalajärve kallast lõuna
ja lääne suunas kuni Kahala järve suubuvakraavini kinnistu A40 maal ning edasi mööda seda lõuna, lääne
jaedela suunas kuni Kahala-Kuusalu teelt Muuksi-Kuusalu teelekulgeva teeni ning edasi mööda seda põhja ja
loode suunas kuniMuuksi-Kuusalu teeni. Piir jätkub mööda Kahala-Kuusalu teeteemaa põhjapiiri kuni Loo
ojani ning mööda selle paremkallastkuni Soome lahe rannikuni. Merel on piir määratud järgmistepunktide
ja neid ühendavate geodeetiliste joontega: Loo ojasuue; 59o 31' 06" N 25o 27' 27" E (6598753-582506);
59o 39' 30"N 25o 29' 00" E (6614379-583623); 59o 39' 27" N 25o 29' 56" E(6614306-584502); Loksa linna
edelapoolseim piiripunkt rannikul.Edasi kulgeb piir mööda Loksa linna piiri kuni üle Valgejõgekulgeva kirde-
edelasuunalise elektriliinini ning edasi Loksavallas mööda seda kirde suunas kuni punktini, kus nimetatud
liinpöördub loodesse, sealt asimuudil 90o kuni põhja-lõunasuunaliseelektriliinini ning edasi mööda seda
põhja ja loode suunas kuniLoksa linna piirini ning edasi mööda seda kuni rannikuni. Merelon piir määratud
järgmiste punktide ja neid ühendavategeodeetiliste joontega: Loksa linna põhjapoolseim piiripunktrannikul;
59o 35' 45" N 25o 41' 23" E (6607693-595428); 59o 42'42" N 25o 36' 58" E (6620493-590964); 59o 41'
32" N 25o 48' 03"E (6618592-601417); 59o 38' 36" N 25o 54' 18" E(6613309-607436); 59o 39' 19" N 26o
00' 49" E (661481-613520);59o 37' 36" N 26o 05' 24" E (6611764-617924); Vergi majakarohelise sektori
idapiir kuni veepiirini Vergi majaka juures.Edasi kulgeb piir Vihula vallas mööda rannajoont kuni Vergisadama
liitsihimajakate liitsihini ning edasi merel punktini 59o35' 51" N 26o 15' 10" E (6608813-627214) ja sealt edasi
Vihulametskonna kvartali 17 kirdenurgani Soome lahe rannikul.

Lahemaa rahvuspargi välispiiri kirjeldus on koostatudriigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta
maakasutuskaardi(mõõtkava 1:20 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Käsmu,Sagadi, Vihula, Loobu, Valgejõe,
Loksa ja Kolga metskondade1991. aasta puistuplaanide alusel ning talumaade osas kuni 1940.aastal väljaantud
Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava1:10 000) alusel. Geograafilised koordinaadid on esitatud
WGS-84süsteemis ja ristkoordinaadid Eesti Põhikaardi EUREF-EST-92süsteemis Lamberti konformses
koonilises projektsioonis.

Keskkonnaminister Villu REILJAN
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Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 109

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Ohepalu looduskaitseala (edaspidi kaitseala) onmoodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. märtsi 1973.
a.määrusega nr. 115 "Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni 1971.a. määruse nr. 300 punkti 1 osalise muutmise
kohta" (ENSVTeataja 1973, 13, 111) Lahemaa rahvuspargiga liidetud maa-alaning Lääne-Viru Maavalitsuse 4.
oktoobri 1993. a. määrusega nr.125 "Taimestiku kaitsealade moodustamise kohta" moodustatud Tapapiirkonna
käpaliste kaitseala baasil.

2. Kaitseala välispiir on määratletud Vabariigi Valitsusepoolt kinnitatud Ohepalu looduskaitseala
välispiirikirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorraeripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolme
tüüpivöönditeks: kaheks loodusreservaadiks, kümnekssihtkaitsevööndiks ja kuueks piiranguvööndiks.

4. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakseriiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ning selle vööndite piiride kirjeldus onkoostatud Eesti Metsakorralduskeskuse Loobu metskonna
1991. a.,Valgejõe metskonna 1993. a. ja Aegviidu metskonna 1993. a.puistuplaanide ning talumaade osas kuni
1940. a. väljaantudKatastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjatakogu kaitseala maa-alal, välja arvatud
loodusreservaadis ningkäesolevas kaitse-eeskirjas sätestatud erijuhtudelsihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal
toimub vastavaltasjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26-28, 355; 57,976; 1996, 45, 848; 51, 967) ja
kaitstavate loodusobjektideseadusele (RT I 1994, 46, 773).

7. Telkimine, laagrissejäämine ja lõkke tegemine on lubatudainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud
jatähistatud paikades või kinnisasja omaniku või muu seaduslikuvaldaja loal.

8. Mootorsõidukitega liiklemine kaitseala maa-alalväljaspool selleks ettenähtud teid on keelatud, välja arvatud:

1) kinnisasja omanikul või muul seaduslikul valdajal omakinnisasja piires;

2) käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- jametsatöödel nii, et ei kahjustataks looduslikke
võipoollooduslikke kooslusi;

3) teaduslikel uurimistöödel kaitseala valitsejanõusolekul;

4) järelevalve- ja päästetöödel.

9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse vöönditikäesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on:

1) puhtpuistute kujundamine;

2) metsakultuuride rajamine;

3) energiapuistute rajamine;

4) keemiline võsatõrje;

5) raietööd kaitseala valitseja nõusolekuta, kusjuureskaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja,
puidukokku- ja väljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas.Metsa väljavedu võib toimuda üksnes
külmunud pinnasel.

10. Kaitseala maa-ala ei ole jahimaa. Ulukite arvukusereguleerimine on lubatud vastavalt käesoleva kaitse-
eeskirjapunktides 24 ja 31 sätestatule ning toimub keskkonnaministripoolt kehtestatud korras vastavalt
kaitstavate loodusobjektideseadusele ja jahikorralduse seadusele (RT I 1994, 30, 465; 83,1449; 1996, 49, 953).
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11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud:

1) maa- ja metsakorralduskava kinnitamine;

2) maa sihtotstarbe kinnitamine ja muutmine;

3) geoloogilised uuringud;

4) teaduslikud uurimistööd;

5) turismi ja rahvaürituste (osalejate arvuga üle 40inimese) korraldamine.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevaskaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava
loa taotlejavõi projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitsealavalitsejale kirjaliku taotluse.
Kaitseala valitseja vastabtaotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajadusekorral omapoolsete
tingimuste esitamisega nii taotlejale kui kaloa väljaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotlusesaamist.
Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral onkaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükatakuni
ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusolekutaotlejat kui ka loa väljaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ningannab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise
javajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärasttaotluse saamist.

13. Järelevalvet kaitsealal korraldab kaitseala valitsejaning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse
piiresõigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

14. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamisel onvõõrandaja kohustatud võõrandamislepingu ärakirja
viivitamatultsaatma kaitseala valitsejale kaitstavate loodusobjektide seaduseparagrahvi 9 lõike 5 kohase riigi
ostueesõiguse realiseerimisetagamiseks.

III. LOODUSRESERVAAT

15. Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusestpuutumata maa-ala, kus tagatakse koosluste areng
üksnesloodusliku protsessina.

16. Kaitsealal on 2 loodusreservaati:

1) Kaanjärve loodusreservaat, kuhu kuuluvad:

Kuusalu vallas Aegviidu metskonna kvartalid 123 ja 135(ainult eraldised 1-7 ning eraldiste 9, 11, 16-18 kraavist
põhjapoole jäävad osad);

2) Ristsaare loodusreservaat, kuhu kuuluvad:

Kuusalu vallas Aegviidu metskonna kvartali 228 eraldised 6,13, 14 ja 15, kvartal 229 ja 230 (ainult eraldised 1,
2, 8, 9,13, 14, 15, 17 ja 18).

17. Loodusreservaadis on keelatud:

1) majandustegevus ja loodusvarade kasutamine;

2) inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve- japäästetöödeks ning teaduslikeks uurimistöödeks
kaitsealavalitseja nõusolekul.

18. Loodusreservaadi metsad kuuluvad hoiumetsakategooriasse (juhtfunktsioon - looduskaitse,
metsaökosüsteemiareng üksnes loodusliku protsessina).

19. Kaanjärve ja Ristsaare loodusreservaatide maa jäetaksekaitsealuse maana riigi omandisse Eesti Vabariigi
maareformiseaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210;37/38, 570) paragrahvi 29 ja
paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2alusel ja on maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797;89, 1589)
paragrahvi 4 lõike 1 punkti 1 alusel maamaksustvabastatud.

IV. SIHTKAITSEVÖÖND

20. Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa-ala, kus tagatakselooduslike koosluste areng üksnes loodusliku protsessina
võipoollooduslike koosluste säilitamine ja taastamine.

21. Kaitsealal on 10 sihtkaitsevööndit:

1) Tuksmani sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallasLoobu metskonna kvartali 160 eraldisi 13 ja 12
läbivast teest jaselle eraldist 11 läbivast sirgjoonelisest pikendusest lõunapoole jääv osa, kvartali 161 eraldisi
18, 17, 21 ja 20 läbivastteest lõuna poole jääv osa, kvartali 162 eraldisi 23 ja 22läbivast teest lõuna poole jääv
osa, kvartali 163 eraldise 4edelaosa, mille põhja- ja idapoolseks piiriks on eraldistläbivad teed ning eraldise
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5 loode-edelasuunalisest teest läänepoole jääv osa, kvartal 164 (välja arvatud eraldis 7 ja eraldise6 loode-
kagusuunalisest teest edela poole jääv osa), kvartal 168(ainult riigimaa osa ja talu A89 maa), kvartal 169
(ainultriigimaa osa ning talude A88 ja A89 maa), kvartal 173 (ainultriigimaa osa ja talu A89 maa), kvartal 176
(ainult riigimaaeraldistel 1-8 ja 12-15), kvartal 179 (ainult eraldisi 10, 13,12, 11 ja 14 läbivast teest põhja poole
jääv riigimaa eraldistel1, 4-9, 11, 12 ja 14) ja kvartal 180 (ainult riigimaa eraldistel1, 2, 13, 14 ja 24) ning samuti
põline riigimaa kvartalist 168lääne pool.

2) Udriku sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallasLoobu metskonna kvartalid 190 (riigimaa osa ja
Idlamäe (A49),Mudaaugu (A83), Mäe (A84), Priidu (A85) ning Matsu (A89) talumaa), 191 (riigimaa ja Priidu
(A85), Matsu (A89) ning Kivistiku(A86) talu maa), 192 (riigimaa ja Kivistiku (A86) ning Luide(A87) talu maa
ja talude 19, 22, 18, 17, 14 ning 16lahusmaatükid), 193 (riigimaa ja tagavaramaa lit. A (Turbaraba),Männiku
(A29), Iva (A30) ning Urma (A31) talu maa ja talude 7a,7b, 8, 2, 10, A27, A24, A26, A21, A22, A20, A19,
A33 ning A56lahusmaatükid), 194 (riigimaa ja talude A61, A62, A68 ning A64maa), 195 (riigimaa ja talude
A64, A56, A58, A66 ning A65 maa)ja 196 (ainult talude A56 ja A31 (Urma) maa eraldistel 1-4),samuti põline
riigimaa kvartalitest 190 ja 191 kirde pool,Idlamäe talu (A49) maa, riigi tagavaramaa lit. B (Muraka raba)ning
järgmiste talude lahusmaatükid Udriku raba idaosas: 9, 10,1 (neli lahusmaatükki), 18, B-20-b, A-20-a, 19, A16,
4, 8, 6,7b, 7a, 6, 2, 8, 10, 9, 5, 6, 8, 6, 2, 10, A17, 5, 3, 8 (kakslahusmaatükki), A15, 10, 7b, 7a, 6, 5, 4, 3, 2, A32,
4, 9, A24,A27, A26, A28, A23, 4, 6, 8, 7a, 7b, 6, A20, A21, A22, A126,A121, A124, A120, A122, A119 ja
A123;

3) Sinipalu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallasAegviidu metskonna kvartalid 132 (ainult riigimaa
eraldisel 23),133 (ainult riigimaa eraldistel 16-18), 134 (ainult riigimaaeraldistel 22-24), 145 (ainult riigimaa
eraldistel 13, 14, 19,24, 25), 146, 147, 154 (ainult riigimaa eraldistel 3, 12,21-23), 169 (kaitsealale jääv osa) ja
170 (ainult riigimaaeraldistel 1 ja 2 ning eraldise 6 kraavist põhja poole jäävasosas ja eraldise 7 kraavist lääne
poole jäävas osas);

4) Ellamaa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallasAegviidu metskonna kvartalid 135 (ainult riigimaa
eraldistel 27,29, 31-34), 136 (ainult riigimaa eraldistel 33, 34), 148 (ainultriigimaa eraldistel 1-9, 11-25), 149
(ainult talude 9, 16, 15,14 maa lääneosa, mille idapiiriks on tee, mis kulgeb eraldise 36idapiiril, ning talude A49,
A52, A61, A60 ja A57 maa eraldistel29-31, 35-37, 40-44), 170 (riigimaa ja talu 18 maa eraldistel11, 16, 17
ning eraldise 6 ja 7 kraavist ida poole jäävas osas),171 (riigimaa ja talude 18, 15, 17, 11, 4, 5, 8, 9, 14, 20, 3maa
eraldistel 1-38, 40-55), 172 (ainult Sakssaare teest põhjapoole jääv riigimaa ning talude 16, 15, 14, A49, A52,
A61, A60,A57, A48 ja A50 maa), 178 (talude 18 ja 8 maa eraldistel 7, 8,12, 13, 15), 187 (talude 3 ja 19 maa
eraldistel 1, 3, 6, 7, 8),188 (riigimaa ja talude 14, 20, 3, 19 maa eraldistel 1-3, 5, 6,9), 189 (ainult Sakssaare teest
põhja poole jääv riigimaaeraldistel 1-3);

5) Ohepalu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallasLoobu metskonna kvartal 199 (riigimaa ja talude
A56, A55 ningA54 maa), samuti põline riigimaa Juhani-Reinu talust lääne poolning talude A48, A50, 32, 44,
43 ja A77 kaitsealale jääv maaKadrina valla osas, Kuusalu vallas Aegviidu metskonna kvartalid172 (ainult
Sakssaare teest lõuna poole jääv osa), 189 (ainultSakssaare teest lõuna poole jääv riigimaa eraldistel 3-5), 190ja
230;

6) Rutkavälja sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Kadrina vallastalude 41 (ainult Põlma kanalist kagu poole jääv osa),
41a,Mäeotsa (46), 19b, 19a, Pooleadra (20), Kivitoa (21), Kullaaru(22b), Paemurru (22a), Kääbaste (23), Otri
(10), Pinasepa (4) ja7 Valgejõe-äärsed lahusmaatükid.

7) Priisaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallasLoobu metskonna kvartalid 178 (ainult riigimaa
ning talude A142ja A103 maa eraldistel 37, 42, 45 ja 46), 179 (ainult teestlõuna poole jääv riigimaa ning talude
A142 ja A103 maaeraldistel 14, 15, 17-23) ja 180 (ainult riigimaa eraldistel 35,38-43), samuti kvartalite 178
ja 179 ning Pagari talu maa vahelejääv põline riigimaa, Pagari (15) talu kaitsealale jääv maa jaKooli (16) talu
kaitsealale jääv maa;

8) Kaansoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallasValgejõe metskonna kvartalid 281 (kaitsealale jääv
osaeraldistel 21, 28-30), 282 (riigimaa ja talude A40, A45 ning A87maa) ja 283 (riigimaa ning talude A45
ja A87 maa) ning Aegviidumetskonna kvartalid 122 (kaitsealale jääv osa), 124 (riigimaa jatalude A41, A44
ning A43 maa), 134 (ainult Kolu-Pala teest põhjapoole jääv osa; riigimaa ja talu A42 maa), 135 (ainult Kolu-
Palateest põhja poole jääv riigimaa) ja 136 (ainult Kolu-Pala teestpõhja poole jääv osa; riigimaa ja talude A44
ning A43 maa);

9) Rutkamäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallasAegviidu metskonna kvartalid 265 (kaitsealale
jäävas osas), 266,267 (riigimaa ja talude 32 ning 37 maa), 276 (riigimaa ja talude15, 14 ning 13 maa), 277
(riigimaa ja talude 14 ning 13 maa),278, 283 (riigimaa ja talude 13, 12a, 12b, 11 ning 6 maa) ja 284(riigimaa ja
talude 6, 3a ning 4 maa), Kadrina vallas põlineriigimaa ja talude 37, 20b (Venetoa), 20a (Pearna), 19 (Jaguri),18
(Trummi), 17a (Tugi), 17 (Sepatoa), 16 (Tisleri), 15 (Kurga),14 (Kärneri), 13 (Kilgemäe), 12a (Mardi-Jüri-
Kusta), 12b(Mardi-Jüri-Jakob) ja 41 lahusmaatükkide maa Aegviidu metskonnakvartalite 267, 278 ja 284 ning
Põima kanali vahel;
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10) Tapa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallastalude Männiku (17a), Ülejõe (18), Valgesoo (51),
Rätsepa (13),Siimanni (11), Abrami (10a), 9, Otsa (8), 13a ja 13bValgejõe-äärsed lahusmaatükid.

22. Ellamaa sihtkaitsevööndis on keelatud inimesteviibimine kaitseala valitseja nõusolekuta 1. veebruarist
30.juunini.

23. Sihtkaitsevööndites on keelatud majandustegevus jaloodusvarade kasutamine.

24. Sihtkaitsevööndites on lubatud järgmine koosluste jaliikide säilitamiseks vajalik või neid mittekahjustav
tegevuskaitseala valitseja nõusolekul:

1) Tuksmani, Sinipalu, Ohepalu ja Valgejõesihtkaitsevööndites hundi, kähriku ja mingi arvukusereguleerimine
1. novembrist 1. märtsini;

2) kalapüük;

3) olemasolevate ehitiste, teede ja õhuliinide ning nendetrasside hooldustööd;

4) Tapa sihtkaitsevööndis olemasolevate kraavidehooldustööd 31. oktoobrist 1. aprillini;

5) Tapa sihtkaitsevööndis rohumaade niitmine alates 1.juulist;

6) Tapa sihtkaitsevööndis võsaraie 31. oktoobrist 1.aprillini;

7) looduskaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseksvajalikud tööd.

25. Tuksmani, Udriku, Sinipalu, Ellamaa, Ohepalu,Rutkavälja, Priisaare, Kaansoo ja Rutkamäe
sihtkaitsevöönditemetsad kuuluvad hoiumetsade kategooriasse (juhtfunktsioon -looduskaitse, metsaökosüsteemi
areng üksnes looduslikuprotsessina).

26. Tuksmani, Udriku, Sinipalu, Ellamaa, Ohepalu,Rutkavälja, Priisaare, Kaansoo ja Rutkamäe
sihtkaitsevöönditemaa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse Eesti Vabariigimaareformi seaduse paragrahvi
29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti2 alusel. Sihtkaitsevööndite maa on maamaksuseaduse paragrahvi 4lõike 1
punkti 1 alusel maamaksust vabastatud.

V. PIIRANGUVÖÖND

27. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatavosa, kus majandustegevuses tuleb arvestada
kaitstavateloodusobjektide seaduses ning käesolevas kaitse-eeskirjaskehtestatud piirangutega.

28. Kaitsealal on 6 piiranguvööndit:

1) Kõverjärve piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallasLoobu metskonna kvartalite 170 ja 174 kaitsealale
jäävad osad;

2) Katku piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallasTuimõisa Reinu (27), Tuimõisa Hansu (B27), Mägede
(A104),Karusaare (28), Katku (500), Katku (29), Katku (2) ja Loigu (17)talu maa ning talude A56, A2, A52,
A79, A73, A70, 27 ja A137lahusmaatükid, samuti talude A118, A116, A113, A110, A111, A114,18, 19, A20a,
B20b, 9, A32, 2, 3, 4 ja 10 lahusmaatükidKõrveküla juures ning Loobu metskonna kvartalid 178 (väljaarvatud
riigimaa ning talude A142 ja A103 maa eraldistel 37, 42,45 ja 46), 179 (välja arvatud teest lõuna poole jääv
riigimaaning talude A142 ja A103 maa eraldistel 14, 15, 17-23);

3) Mägiküla piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallasLoobu metskonna kvartal 189 (talude Sauniku (A47),
Liiva (A48)ja A47 maa täielikult ning talude Idlamäe (A49), Mudaaugu (A83),Mäe (A84), Matsu (A89), Priidu
(A85), Pällu (A88), Kivistiku(A86) ja Udriku (A78) maa teest lääne poole jäävas osas) ja 190(ainult talu A47
maa), samuti Sauniku (A47), Liiva (A48) ja taluA47 maa, Kuusalu vallas Valgejõe metskonna kvartalid 266
(ainultMudaaugu talu (A83) maa eraldistel 5-9), 267 (ainult Mudaaugu(A83), Mäe (A84), Matsu (A89), Priidu
(A85), Pällu (A88),Kivistiku (A86) ja Udriku (A78) talu maa), 276 (ainult Udrikutalu (A78) maa eraldistel 6,
11-13) ja 277 (Udriku (A78) talumaa ja riigi metsamaa, välja arvatud Udriku sihtkaitsevööndissejääv maa-ala)
ning lahustükina talu A46 lahusmaatükk Valgejõemetskonna kvartali 283 maa-alal;

4) Pala piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallas Männiku(A76), Põldsaare (A75), Kulli (A73), Karu
(A70), Luuka (A71) jaKaasiku (A97) talude kaitsealale jääv maa, Paali talu (A74)Kolu-Pala teest edela poole
jääv maa ning talude A96 ja A98Kulli talust lääne ja edela poole jäävate lahusmaatükkidekaitsealale jääv osa;

5) Mäetaguse piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallasÄmmassaare (A74), Mäetaguse (A76) ja Suuremäe
(A59) talu maaning talude 8, 7, 13, 11, 6, 5, 4, 3 ja 10 maa, ning talu 17 maa(Aegviidu metskonna kvartali 148
eraldistel 5, 14-19, 22, 23,25, 28, 29, 31-37); Kadrina vallas Loobu metskonna kvartali 197(ainult eraldis 1; talu
A61 maa), Suuremäe (A59) talu maa ningtalude 12 ja 18 lahusmaatükid;

6) Sakssaare piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallasSakssaare talu (A47) maa ja talu 16 lahusmaatükk.
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29. Piiranguvööndis on lubatud väetiste ja keemilistetaimekaitsevahendite kasutamine, välja arvatud
metsamaadel jalooduslikel rohumaadel.

30. Mägiküla ja Mäetaguse piiranguvööndites on lubatudlõppraie turberaiena.

31. Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndislubatud:

1) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd,valikkuivendus ja kultuurtehnilised tööd;

2) veekogude kuju ja veetaseme muutmine, sealhulgas sildadeja truupide rajamine;

3) vanade karjääride tasandustööd paiga loodusliku ilmetaastamiseks;

4) prügi ja heitmete ladustamine;

5) teede rajamine;

6) ehitamine;

7) ulukite arvukuse reguleerimine;

8) kalapüük.

32. Piiranguvööndis on keelatud:

1) maaparandussüsteemide rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) lõppraie, välja arvatud Mägiküla ja Mäetagusepiiranguvööndites turberaiena.

33. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse(juhtfunktsioon - looduskaitse, bioloogilise
mitmekesisuse jamaastikuilme säilitamine).

VI. LÕPPSÄTTED

34. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid,kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust
seadusesettenähtud korras.

35. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlusedlahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib
kaitsealavalitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministripoole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

------

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 109

Ohepalu looduskaitseala välispiiri kirjeldus

Ohepalu looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) algabKuusalu ja Kadrina valla piirilt praeguse Valgejõe
metskonnakvartalite 262 ja 267 ning Loobu metskonna kvartali 189 ühisestpiiripunktist, kulgedes siit Kuusalu
vallas lõuna suunas möödaSauniku (A47) ja Liiva (A48) talu maa läänepiiri, Mudaaugu talu(A83) maa lääne- ja
edelapiiri, Valgejõe metskonna kvartalite266 ja 267 vahelist sihti ning Aruaia talu (A90) maa põhja- jaidapiiri
kuni talu sissesõiduteeni. Edasi järgib piir Aruaiatalu sissesõiduteed kuni Mägiküla-Pala teeni, kattudes
seejärelUdriku talu (A73) maa lääne- ja edelapiiriga, Valgejõe metskonnakvartalite 276 ja 277 ning kvartalite
281 ja 282 vahelise sihiganing läbi kvartali 281 eraldiste 21, 29 ja 15 voolava kraavigakuni selle suubumiseni
Pala ojja.

Piir jätkub mööda Pala oja ülesvoolu, pöördub siis möödakraavisihti Aegviidu metskonna kvartali 122 eraldisest
12edelasse kvartalite 133 ja 134 vahelise sihini ja möödanimetatud sihti lõunasse kuni Kolu-Pala teeni. Mööda
Kolu-Palatee edelaserva kulgeb piir kuni Kulli talu (Pala metsavahi)sissesõiduteeni, jätkudes mööda seda
kuni Kulli taluni ja möödaOlevile suunduvat teed edasi edela suunas kuni talu A99kirdepiirini. Edasi kulgeb
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piir piki talu A99 lahusmaatükikirdepiiri ning talu A98 lahusmaatüki lääne- ja lõunapiiri,jätkudes piki põlise
riigimetsamaa lääneserva (piki kraavi)lõuna suunas kuni maatükini 6b ning edasi mööda maatüki 6bkirdepiiri,
Sinipalu talu (A81) põhja- ja idapiiri, talu A97lahusmaatüki idapiiri ja talu 6 lahusmaatüki kirdepiiri.Seejärel
kattub piir talude A52 ja 25 lahusmaatükkide kirdepiirining talu 3 maa edelapiiriga, läbides samas sihis ka
talu 9 maa.Mööda talu 19 maa lääne- ja lõunapiiri, Sakssaare talu (A47) maaedela- ja lõunapiiri ning talu 16
maa edela- ja lõunapiiri jõuabvälispiir Aegviidu metskonna kvartali 228 kirdenurka, kustjätkub mööda kraavi
edela suunas kuni talu 45 maa idatipuni,mööda maatükkide 33b ja 33a kirdepiiri kagusse, piki viimatinimetatud
maatüki lõunapiiri Valgejõeni ning mööda Valgejõgeülesvoolu Kuusalu ja Kadrina valla piirini.

Kadrina vallas Valgejõe paremkaldal järgib piir Valgesoo(51) talu maa lõunapiiri, Rätsepa (13) talu maa lõuna-
jakagupiiri, Abrami (10a) talu maa edelapiiri, Otsa (8) talu maaloode- ja läänepiiri, talu 13a lääne- ja kagupiiri
(kusjuuresTapa linna valduses olev maa-ala kaitsealasse ei kuulu), talu13b kagu- ja kirdepiiri ning edasi mööda
talude 8, 9, 11, 51,18, 17a, 7, 10 ja 4, 23, 22a, 22b, 21, 20, 19a, 19b, 46, 41aning 41 maa kirdepiiri loode
suunas kuni Põima kanalini. Edasion piiriks Põima kanal kuni Aegviidu metskonna piirini, seejärelAegviidu
metskonna idapiir ning kanal läbi talude 32, 44, 43 jaA77 maa Loobu metskonna piirini. Ümber Ohepalu raba
kattub piirpõlise riigimetsamaa kagu-, ida-, kirde- ja põhjapiiriga kuniHundiaugu talu (19) maa edelanurgani,
suundudes siis piki talu18 maa kirdepiiri, Suuremäe talu (A59) maa kirdepiiri ningtalude 3, 4, 5, 6, 11, 13, 7, 8
maa idapiiri loode ja põhjasuunas kuni Kolu-Pala teeni.

Piir jätkub talu A61 maa kagupiiriga ning kulgeb siis möödaKõrvekülla minevat pinnasteed Loobu metskonna
kvartalite 194,195 ja 196 lõunapiiril kuni kvartali 196 eraldiseni 4. Siitalates kattub piir Orma talu (A31) maa
idapiiriga, Iva talu(A30) maa kagupiiriga, Männiku talu (A29) maa kagu- jaidapiiriga, talude A25, A24, A27,
A26, A28, A23, 1, 6, 8, 7a, 7bja 6 lahusmaatükkide kagupiiriga, talude 10 ja 4 lahusmaatükkideedelapiiriga,
talude 4 ja 3 lahusmaatükkide kagupiiriga ningtalu A32 lahusmaatüki kagu- ja idapiiriga. Piiri edasine kulg
onsamane talu 22 lahusmaatüki läänepiiriga, olles eelnevalt samassihis ületanud talu A114 lahusmaatüki, ning
talu 18 lahusmaatükikagupiiriga, misjärel piir pöördub piki Loigu talu (17) maaläänepiiri 350 m kagusse ning
ületab seejärel Raja talu maaloodepiiri mõttelise sirgjoonelise pikendusena Loigu (17), Kooli(16) ja Pagari (15)
talu maa. Siit alates järgib piir põliseriigimetsamaa idapiiri kuni Järve talu (A137) maa loodenurgani,misjärel
kattub põhja ja kirdesse suunduva teega, Loobu-Tapariigimaantee teemaa läänepiiriga, talu A88 kagupiiriga
edelasuunas kuni kvartali 170 läänepiirini ning kvartalite 169 ja 164idapiiriga kuni kvartali 164 eraldise
7 kagunurgani. Seejärelkulgeb piir mööda teed loode suunas kuni teede lõikumispunktinikvartali 163
eraldises 4, mööda teed edela suunas kuni kvartali160 läänepiirini, mööda seda lõuna-kagusse kuni sama
kvartaliedelanurgani ning sealt mööda kraavi ja talu A77 maa lõunapiiriedela suunas kuni Läsna jõeni
(kraavini), jätkudes mööda sedaülesvoolu kuni Katku talu (21) maa läänenurgani. Edasi kulgebpiir mööda talude
19 ja B-20-b lahusmaatükkide kirde- japõhjapiiri, Kaerasaare talu (22) maa lõuna- ja läänepiiri,talude 1, 10 ja
9 lahusmaatükkide põhjapiiri, põlise riigimaaida- ja põhjapiiri, talu A47 lahusmaatüki idapiiri ning Liiva(A48)
ja Sauniku (A47) talu maa kirdepiiri kuni Kuusalu jaKadrina valla piirini Valgejõe metskonna kvartalite 262 ja
267ning Loobu metskonna kvartali 189 ühises piiripunktis.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

------

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 109

Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Viitna maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustatiEesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni 1971.
a. määrusega nr. 300"Lahemaa rahvuspargi moodustamise kohta" (ENSV Teataja 1971, 26,285) Lahemaa
rahvuspargi osana.

2. Viitna maastikukaitseala on moodustatud Viitna järvedeja neid ümbritseva maastiku säilitamiseks, kaitseks
jatutvustamiseks.

3. Maastikukaitseala maa-ala on määratletud VabariigiValitsuse poolt kinnitatud Viitna maastikukaitseala
välispiirikirjeldusega.

4. Maastikukaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorraeripärale ja majandustegevuse piiramise astmele
kahte tüüpivöönditeks - kaheks sihtkaitsevööndiks ja ühekspiiranguvööndiks.

5. Maastikukaitseala ning selle vööndite piirid kantakseriiklikusse maakatastrisse.
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6. Maastikukaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus onkoostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992.
aastamaakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) ja EestiMetsakorralduskeskuse Loobu metskonna 1991. aasta
puistuplaanialusel ning talumaade osas Katastri Ameti kuni 1940. a.väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava
1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

7. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjatakogu kaitsealal, välja arvatud Nabudi järvel.

8. Telkimine, laagrissejäämine ja lõkke tegemine on lubatudainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud
jatähistatud paikades ning eramaa omanikul omal maal võimaavaldajal oma valduse piires.

9. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtudteid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja
nendeparkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid onkeelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel,
järelevalve- japäästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatudmetsatöödel.

10. Jahipidamine ja kalapüük kaitsealal toimuvad vastavaltõigusaktidele ja käesolevale kaitse-eeskirjale.

11. Kaitseala valitseja igakordse nõusolekuta on kaitsealalkeelatud:

1) maa sihtotstarbe kinnitamine ja muutmine;

2) maa- ja metsakorralduskavade kinnitamine;

3) geoloogilised uuringud;

4) sildade ja truupide rajamine;

5) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese)korraldamine väljaspool selleks planeeringuga ettenähtud
kohti;

6) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;

7) ehitamine;

8) jahipidamine;

9) metsatööd.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevaskaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab
vastava loa taotlejavõi projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitsealavalitsejale kirjaliku
taotluse. Kaitseala valitseja vastabtaotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajadusekorral
omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui kaloa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse
saamist.Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitsealavalitsejal õigus taotlusele vastamist edasi
lükata kuniekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusolekutaotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ningannab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise
javajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärasttaotluse saamist.

13. Kaitseala metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse.Metsatööd kaitsealal nähakse ette vöönditi
käesolevakaitse-eeskirjaga vastavalt kehtestatud metsa juhtfunktsioonile.Kaitseala valitsejal on õigus esitada
nõudeid raieaja, puiduväljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas. Keelatud onpuhtpuistute kujundamine
varem rajatud metsakultuuride alal,energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje.

14. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamiselteatatakse sellest kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT
I1994, 46, 773) paragrahvi 9 lõike 5 kohase riigi ostueesõiguserealiseerimiseks kaitseala valitsejale.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

15. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenudvõi kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

16. Kaitsealal on 2 sihtkaitsevööndit:

1) Pikkjärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Kadrina vallas Loobu metskonna kvartalid 140 (ainulteraldised 9-11) ja 145 (ainult eraldis 2);

2) Nabudi sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
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Kadrina vallas Loobu metskonna kvartalid 155 (ainulteraldised 6-16 ja 20 täielikult ning eraldiste 19 ja
21põhjapoolsest pinnasteest põhja poole jääv osa) ja 156 (ainulteraldised 1-3, 6-12 ja 14-18 täielikult ning
eraldise 5pinnasteest lõuna poole jääv osa ja eraldiste 13, 19, 20 ja 27pinnasteest põhja poole jääv osa).

17. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus jaloodusvarade kasutamine. Lubatud on kooskõlas kaitse-
eeskirja IIosaga järgmised koosluste ja liikide säilimiseks vajalikud võineid mittekahjustavad tegevused:

1) marjade ja seente korjamine;

2) ulukite arvukuse reguleerimine kaitseala valitsejanõusolekul;

3) suplemine, välja arvatud allveesport Viitna Pikkjärves;

4) kommunikatsioonide hooldustööd;

5) teede ja radade hooldustööd kaitseala valitsejanõusolekul;

6) loodusliku veereþiimi taastamine kaitseala valitsejaigakordsel nõusolekul;

7) kaitseala eksponeerimiseks vajalike ehitiste rajamine.

18. Sihtkaitsevööndi metsade juhtfunktsioon on looduskaitse(metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku
protsessina).

19. Sihtotstarbe järgi on sihtkaitsevööndi maa kaitsealunemaa (H).

IV. PIIRANGUVÖÖND

20. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatavosa, kus majandustegevuses tuleb arvestada
kaitstavateloodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevaskaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

21. Piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis eikuulu sihtkaitsevööndisse.

22. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetegakooskõlas olev majandustegevus ja loodusvarade
kasutamine, väljaarvatud käesoleva kaitse-eeskirja II osa üldpõhimõtete aluselkeelatud ja järgmine keelatud
tegevus:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) lõppraie, välja arvatud turberaie;

4) kalapüük, välja arvatud Viitna Linajärves;

5) prügi ja heitmete ladustamine;

6) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal;

7) uute veekogude rajamine, veekogude kuju ja veetasememuutmine;

8) ehitamine ning uute teede, õhuliinide ja muudekommunikatsioonide rajamine, välja arvatud Viitna
motellimaaüksusele.

23. Piiranguvööndi metsade juhtfunktsioon on looduskaitse(bioloogilise mitmekesisuse ja kaitseala
maastikuilmesäilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

24. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid,kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust
seadusesettenähtud korras.

25. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlusedlahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib
kaitsealavalitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda keskkonnaministripoole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

------
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Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 109

Viitna maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Viitna maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgebKadrina vallas Tallinna-Narva maanteelt lõuna suunas
mööda Loobumetskonna kvartalite 134 ja 141 idapiiri kuni põliseriigimetsamaa ja Väljaotsa (6) kinnistu
vahelise piirini ningedasi mööda riigimetsamaa ning kinnistute Väljaotsa (6),Küttealuse (5), Kivistiku (A50)
vahelist piiri kuniViitna-Kadrina maanteeni. Edasi kulgeb piir mööda Viitna-Kadrinamaantee teemaa lõunapiiri
kuni põlise riigimetsamaa ja kinnistu4 vahelise piirini ning edasi mööda põlise riigimetsamaa jakinnistute
4, A50, A5 Sillamäe, A31, A32, A33, A23 Alfi, Trilli(A22), A37, A30 ja Pilliroo (A35) vahelist piiri kuni
kinnistuPilliroo (A35) loodenurgani. Edasi kulgeb piir mööda pinnasteedloode ja põhja suunas läbi Loobu
metskonna kvartalite 156, 155,149, 144, 139, 133, 132 ja 127 kuni Viitna-Arbavere maanteelõunapiirini
ning mööda seda kuni Loobu metskonna kvartali 127eraldise 21 lõunapiirini ning mööda seda kuni Tallinna-
Narvamaanteeni. Piir jätkub mööda Tallinna-Narva maantee teemaalõunapiiri kuni kinnistu A12 loodenurgani
ning edasi möödanimetatud kinnistu lääne-, lõuna- ja idapiiri kuniTallinna-Narva maanteeni. Edasi kulgeb piir
mööda Tallinna-Narvamaantee teemaa lõunaserva kuni Loobu metskonna kvartali 134idapiirini.

Viitna maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatudriigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi
(mõõtkava 1:20000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Loobu metskonna 1991. aastapuistuplaani alusel ning
talumaade osas kuni 1940. aastaniväljaantud Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN
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