
Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst
Avaldamismärge: RT I 1998, 23, 324

Käina lahe - Kassari maastikukaitseala kaitse-
eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 05.03.1998 nr 44

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773)paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 1
aluselVabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Käina lahe--Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri(juurde lisatud);

2) Käina lahe--Kassari maastikukaitseala välispiirikirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Käina lahe--Kassarimaastikukaitseala valitsejaks Hiiu maavanem.

3. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu26. oktoobri 1971. a. määruse nr. 493 «Uute
riiklikekaitsealade moodustamise ja riikliku maastikulise kaitseala«Aegviidu--Nelijärve» ümbernimetamise
kohta»(ENSV Teataja 1971, 44, 465) lisa 2.

Peaminister Mart SIIMANN
Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär UnoVEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a.määrusega nr. 44

Käina lahe--Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Käina lahe--Kassari maastikukaitseala (edaspidikaitseala) on moodustatud Hiiumaa Rajooni
TSNTäitevkomitee 26. septembri 1962. a. otsusega nr. 70«Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa
Rajoonis»moodustatud Kassari maastikulise keeluala ning sama otsusega moodustatud Käina laheornitoloogilise
keelualabaasil, mis reorganiseeriti Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26. oktoobri1971. a. määrusega nr. 493 «Uute
riiklikekaitsealade moodustamise ja riikliku maastikulise kaitseala«Aegviidu--Nelijärve» ümbernimetamise
kohta»(ENSV Teataja 1971, 44, 465) Käina lahe riiklikuks linnustikukaitsealaks.

2. Kaitseala maa- ja veeala on määratletudVabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Käina lahe--
Kassarimaastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorraeripärale ja majandustegevuse piiramise astmelekahte
tüüpi vöönditeks: sihtkaitsevöönditeks japiiranguvöönditeks.

4. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakseriiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus onkoostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud
1992. aastamaakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja NSVL Geodeesia jaKartograafia Peavalitsuse
1985. aastatopograafilise kaardi (mõõtkava 1:25 000) alusel ning talumaade osasKatastri Ameti 1938. aastal
väljaantudskeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel. Geograafilisedkoordinaadid on esitatud WGS-
süsteemis jaristkoordinaadid Eesti Põhikaardi EUREF-EST-92 süsteemis Lamberti konformseskoonilises
projektsioonis.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogukaitsealal, välja arvatud käesoleva
kaitse-eeskirja punktis 17 sätestatudjuhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub
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vastavaltasjaõigusseadusele(RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967;1997, 52,
833; 1998, 12, 152) jakaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773), kusjuures erateedja -rajad on
päikesetõusust kunipäikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.

7. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult kaitsealavalitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatudpaikades
ning eramaal omaniku loal.

8. Mootorsõidukitega liiklemine väljaspool selleksettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud,
väljaarvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- japäästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud
metsa-,põllumajandus- ja roovarumistöödel. Kaitsealasihtkaitsevööndis on keelatud jalgratastega liiklemine
väljaspoolteid ja radu.

9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestataksevöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud onpuhtpuistute
kujundamine varem rajatud metsakultuuride alal, energiapuistute rajamine jakeemiline võsatõrje.

10. Kalapüük kaitsealal on lubatudkäsiõngega Orjaku ja Laisma kanalis.

11. Jahipidamine kaitsealal toimub vastavaltõigusaktidele ja käesolevale kaitse-eeskirjale.

12. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealalkeelatud:

1) maa sihtotstarbe muutmine;

2) maa- ja metsakorralduskavade kehtestamine;

3) uute metsakultuuride rajamine;

4) geoloogilised uuringud;

5) rahvaürituste (üle 50 osalejaga) korraldaminesihtkaitsevööndis.

13. Kaitseala valitseja nõusoleku saamisekskäesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava
loataotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitsealavalitsejale kirjaliku taotluse.
Kaitsealavalitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajadusekorral omapoolsete
tingimusteesitamisega nii taotlejale kui ka loaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärasttaotluse saamist.
Keskkonnaekspertiisitegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasilükata kuni
ekspertiisiaktisaamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ning annab omanõusoleku või esitab motiveeritudkeeldumise ja
vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärasttaotluse saamist.

14. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamiselon võõrandaja kohustatud võõrandamislepingu
ärakirjasaatma kaitseala valitsejale kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9lõike 5 kohase riigi
ostueesõiguserealiseerimise tagamiseks.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

15. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa sealväljakujunenud või kujundatavate looduslike ja
poollooduslikekoosluste säilitamiseks.

16. Kaitsealal on üheksa sihtkaitsevööndit:

1) Käina lahe sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Käina vallas Käina laht koos saartega (kinnistute A92, A90,Sireli (89) ja A10 lahusmaatükid), välja
arvatudOrjaku piiranguvööndisse kuuluv ala ja Vareslaid;

2) Orjaku silma sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Käina vallas veeala, mille piir kulgeb Reigi saare kagunurgast möödaReigi saare idakallast põhja suunaskuni
Kassari saart Käina--Kassari maanteega ühendava teetammini,mööda selle idaserva Käina--Kassarimaanteeni ja
edasi mööda nimetatud maantee teemaa lõunapiiri ida suunaskuni Kassari saareni, seejärel möödaKassari saare
läänekallast lõuna suunas kuni Orjaku kalasadamapõhjanurgani ning edasi mööda sirgjoont Orjakukalasadama
põhjanurgast Reigi saare kagunurgani;

3) Õunaku sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Käina vallas Õunaku poolsaarel kinnistute A171, A172, A173, A174,A188, A189, A181, Koopa (36)ja A183
maa;

4) Käina sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
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Käina vallas Orjaku poolsaarel kinnistute Rehe (A7), A74, Vahi (A6),Sadama (A80), Süllaotsa (A5),
Pargi(A73), Otsa (A72), A4, Karjamaa (A23), Välja (A3) ja Orjaku (A2) põllumaa jakadastiku vahelisest
piirist kirdepoole jääv maa ning kinnistu Nina (A1) põllumaa ja kadastiku vahelisestpiirist kirde ja loode
poole jääv maa,Käina lahe läänekaldal kinnistute A2, A221, A215, A216, Selma(A92), Lusso (63), Tori (60),
Vällika (59),Kärneri (58) (kahes osas), Aida (57), Ninaotsa (A84) ja Lepa (A83) kaitsealalejääv maa, Käina
lahe põhjakaldalkinnistute Käina kiriku, Lahe (5), Kristjani (4), Sahtle (3), Toigu (1), A235, A283,A255 (kahes
osas), A285,Aanda (A206), Põllumäe (A205), Ranna (A204), A208, A207, SeemneviljaÜhisuse (A259), Piiri
(A60), A57,A58, A91, Ilo (A56), Teeääre (A90) (kolmes osas) ja Drudenhofi (A44)kaitsealale jääv maa ning
kinnistuteA105, A61, A93, A59 ja A92 lahusmaatükid, kinnistuteTõnise (16) ja Peedu (17) Kassari teest ida
poole jäävmaa ning Käina lahes kinnistu Lepa (A83) lahusmaatükk (Vareslaid);

5) Vesimaa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Käina vallas Kassari saarel kinnistute A201, A202 ja A200kirdepoolseimad lahusmaatükid ningkinnistute A199,
A198, 5 ja 4 kirdepoolseimate lahusmaatükkidekirde-edelasuunalisest pinnasteest kagu poolejääv osa;

6) Taguküla laidude sihtkaitsevöönd, kuhukuuluvad:

Käina vallas Kassari saarel kinnistute 9, 32, 31 ja 30 kagupoolseimadlahusmaatükid ning
kinnistu 15kagupoolseima lahusmaatüki loode-kagusuunalisest pinnasteest kirde poolejääv osa;

7) Kassari sääre sihtkaitsevöönd,kuhu kuuluvad:

Käina vallas Kassari saarel kinnistute A91, A174 ja A96 Piibuninateest edela poole jääv maa,
Piibuninapoolsaarel kinnistute A185, A181, A189, A191, A176, A186, A182, A195, A198, A183,A180,
A178, A190,A188, A187, A177, A193, A184, Kalasadama ja A179 maa, kinnistute A194,A151, Roosi (A17),
Tamme(A18), A152 ja Lepiku (A19) Sääretirbi teest ida poole jäävmaa, kinnistute A156, A150, A13, A149,
A14ja A11 kinnistu Niidi (A153) lõunanurka ja kinnistu A149lõunapoolseima lahusmaatüki põhjanurka
ühendavastsirgest kagu poole jääv maa ning Kassari säärel kinnistute A149,A147, A157, A4, A146, A156, A18,
A6,A152, A148, A153, A8, A23, A19, A13, A7, A9 ja A24 maa;

8) Uidu niidi sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Käina vallas Kassari saarel kinnistute 2/2a, 19, 14 ja 17 kinnistuNurme (1) idapiiriga külgnevadlahusmaatükid,
kinnistu 3 kinnistu Matse-Peetri(33) läänepiiriga külgnev lahusmaatükk, kinnistuTominga (A3)loode-
kagusuunalisest pinnasteest ja selle mõttelisest sirgjoonelisestloodesuunalisest pikendusest kirde poole
jäävmaa, kinnistute Lemmani (A8) ja Neitsimäe (A7)läänepoolseimast põhja-lõunasuunalisest kraavist
läänepoolejääv maa, kinnistu Matse-Peetri (33) maa (välja arvatud õuemaaning loode-kagusuunalisest
kraavist ida pooleja põhja-lõunasuunalisest kiviaiast lääne poole jääv osa)ning kinnistute A201, A202, A203
ja A204läänepoolseimast loode-kagusuunalisest kraavist edela poole jääv maa;

9) Jõeküla sihtkaitsevöönd, kuhukuulub:

Käina vallas Õunaku poolsaarel kinnistute Nõmme (A83)(ainult kaitsealale jääv osa), A191, A5, Kalju (37)
(kahes osas), 27, Metsa (A38) (ainult kaitsealale jääv osa), Valli (A103) (ainultkaitsealale jääv osa),
A197,Kraavi (A207), Vaarika (A208) ja Maandtee (A209) maa.

17. Inimeste viibimine on keelatud Õunaku jaJõeküla sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustininingKäina
lahe sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. juulini, väljaarvatud teaduslikel välitöödel kaitseala valitsejanõusolekul
ning järelevalve- ja päästetöödel.

18. Sihtkaitsevööndis on keelatudmajandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud
käesolevakaitse-eeskirja punktidega 6--12 lubatud ning järgmised koosluste ja liikidesäilimiseks vajalikud või
neidmittekahjustavad tegevused kaitseala valitseja nõusolekul:

1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimustesäilitamiseks;

2) kulu ja pilliroo põletamine;

3) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine kaitseala tarbeks;

4) käesoleva kaitse-eeskirja punktides 19--22 sätestatudtegevus.

19. Ulukite arvukuse reguleerimine on lubatud kaitsealavalitseja nõusolekul Õunaku ja Jõekülasihtkaitsevööndis
1. septembrist 31. jaanuarini ning Uidu niidi,Taguküla laidude ja Kassari sääresihtkaitsevööndis aasta ringi.

20. Käina lahe ja Orjaku silmasihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud pilliroo varuminejää
pealt ning kasvava pilliroo niitmine vee-alade kinnikasvamise aeglustamiseks.
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21. Käina, Vesimaa, Taguküla laidude, Kassarisääre, Uidu niidi ja Jõeküla sihtkaitsevööndis onkaitsealavalitseja
igakordsel nõusolekul lubatud:

1) kraavide hooldustööd;

2) valikraie, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitadanõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjaliväljaveo
ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas;

3) ehitiste, teede ja õhuliinide hooldustööd.

22. Sihtkaitsevööndis on poollooduslike kooslusteesinemisaladel nende ilme ja liigilise
mitmekesisusetagamiseks kohustuslik järgmine tegevus, kusjuures kaitseala valitseja kooskõlastabtööde aja ja
koormuse:

1) Käina, Vesimaa, Taguküla laidude ja Kassarisääre sihtkaitsevööndis karjatamine ja/või puu- japõõsarinde
harvendamine avatud maastike säilitamiseks;

2) Uidu niidi ja Kassari sääre sihtkaitsevööndistööd puisniitude säilitamiseks ja taastamiseks.

23. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsakategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Õunaku sihtkaitsevööndis -- looduskaitse;metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina;

Kassari sääre, Jõeküla ja Uidu niidisihtkaitsevööndis -- looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse jamaastikuilme
säilitamine.

24. Käina lahe ja Õunakusihtkaitsevööndi maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandissemaareformiseaduse
(RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570;81, 1363; 93, 1556) paragrahvi 29ja
paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.

IV. PIIRANGUVÖÖND

25. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikultkasutatav ning kultuurmaastikuna säilitatav osa,
kusmajandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle aluselkäesolevas kaitse-
eeskirjas kehtestatud tingimustega.

26. Kaitsealal on kaks piiranguvööndit:

1) Orjaku piiranguvöönd, kuhu kuulub:

Käina vallas Käina lahes veeala, mille piir on määratletudjärgmiste geodeetiliste joontega: kinnistuPargi (A73)
maa idanurgast punkti 58o4739N 22o4657 E (6517815--429620), sealtpunkti 58o4801N 22o4627
E (6518515--429145) ning sealt kinnistuOrjaku (A2) maa põhjanurka. Edasi kulgeb piir kinnistuOrjaku (A2)
maa põhjanurgast mööda kinnistute Orjaku (A2),Välja (A3), Karjamaa (A23), A4, Otsa (A72) jaPargi (A73)
maa kirdepiiri kagu suunas kuni kinnistu Pargi (A73) maa idanurgani;

2) Kassari piiranguvöönd, kuhu kuulub:

Käina vallas Kassari saarel maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

27. Piiranguvööndis on lubatudlooduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatudkäesoleva
kaitse-eeskirja punktides 6--12 keelatud ning järgmine tegevus:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) looduslike veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud ravimudavarumine Orjaku piiranguvööndis;

4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal jalooduslikul rohumaal;

5) jahipidamine Kassari piiranguvööndis Kassari saarepõhjaosas rannajoone ja metsapiiri vahele
jäävatelrannakarjamaadel jääsulamisest kevadel kuni püsivamajääkatte tekkimiseni sügisel ning
Orjakupiiranguvööndis aasta ringi;

6) prügi ja heitmete ladustamine, välja arvatud kohalikuolmeprügi ladustamine oma kinnisasja piireskaitseala
valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

28. Kassari piiranguvööndis on kaitseala valitsejaigakordsel nõusolekul lubatud:

1) uute ehitiste püstitamine ning teede, õhuliinide ja muudekommunikatsioonide rajamine;
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2) turberaie, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitadanõudeid raieaja, metsamaterjali väljaveo ningpuistu
lõppkoosseisu ja täiuse osas.

29. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsakategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse;
maastikuilmesäilitamine).

V. KAITSTAV LOODUSE ÜKSIKOBJEKT

30. Kaitsealal on üks kaitstav looduse üksikobjekt-- Tõllukivi.

31. Kaitsealal asuva kaitstava looduse üksikobjektimistahes kahjustamine on keelatud. Üksikobjektiseisundit või
ilmet mõjutava töö teostamine on lubatud ainultkaitseala valitseja nõusolekul.

VI. LÕPPSÄTTED

32. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirjanõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või
tsiviilvastutustseaduses ettenähtud korras.

33. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlusedlahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib
kaitsealavalitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister VilluREILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a.määrusega nr. 44

Käina lahe--Kassari maastikukaitseala välispiirikirjeldus

Käina lahe--Kassari maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgebKäina--Heltermaa maanteelt
Kassariteeristist mööda Kassari tee teemaa läänepiiri kagu suunaskirde-edelasuunalise sideliinini,mööda
liinitrassilõunaserva kirde suunas kuni kinnistu Drudenhof (A44) idapiirini ja edasimööda seda lõuna
suunas Vaemlalaheni ning edasi mööda rannajoont lääne ja lõunasuunas Kassari saareni. Edasi kulgeb
piir mööda Kassari saarerannajoont kinnistu 15 kagupoolseima lahusmaatüki idapiirini ning edasimööda
kinnistute 15, 9, 32 ja 31kagupoolseimate lahusmaatükkide idapiiri, kinnistu 30 kagupoolseimalahusmaatüki
ida- ja läänepiiri,kinnistute 31 ja 32 kagupoolseimate lahusmaatükkide läänepiirining kinnistu 9 kagupoolseima
lahusmaatükilääne- ja loodepiiri kuni Kassari saare rannajooneni ning mööda sedaOrjaku kalasadama
põhjanurgani. Edasikulgeb piir mööda sirget, mis ühendab Orjaku kalasadama põhjanurkaReigi saare
kagunurgaga kuni Reigi saarekagunurgani, mööda Reigi saare lõuna-, lääne- japõhjakallast kuni Reigi saart
Käina--Kassari maanteegaühendava teetammini, edasi mööda selle idaserva põhja suunasKäina--Kassari
maanteeni ningmööda selleteemaa põhjapiiri loode suunas kuni loode-kagusuunalise sideliinini Orjaku
kanali juures.Piir jätkub möödaliinitrassi idaserva loode ja kirde suunas Käina alevi veepuhastusjaama
biotiikidelõunapoolse piirdekraavini ningmööda sirgjoont, mis ühendab nimetatud kraavi ja sideliinilõikepunkti
kinnistu A255 idapoolseima lahusmaatükikirdenurga ja kinnistu A212 lõunanurga kokkupuutekohaga ida suunas
kuninimetatud kinnistutekokkupuutekohani. Edasi kulgeb piir mööda kinnistu A255 idapiiri kagusuunas loode-
kagusuunalise kiviaiani,edasi mööda seda kagu, ida ja kirde suunas kuni kiviaia põhjatipunining seejärel mööda
kinnistu SeemneviljaÜhisus (A259) maal asuva kultuurrohumaa lõunanurgast edelasse kulgevakraavi mõttelist
sirgjoonelistedelasuunalist pikendust ja mööda nimetatud kraavi kirde suunas kunikultuurrohumaa lõunanurgani.
Edasikulgeb piir mööda kirde-edelasuunalist kraavi kirde suunas,loode-kagusuunalist kraavi mööda kagu
suunas jakirde-edelasuunalist kraavi mööda kirde suunas kuni Käina--Heltermaamaanteeni ning mööda selle
teemaalõunapiiri ida suunas kuni Kassari teeristini.

Käina lahe--Kassari maastikukaitseala lahustüki piir kulgeb Käinavallas kinnistu Nõmme (A83)põhjanurgast
mööda nimetatud kinnistu kirdepiiri kagu suunas kunikinnistu A5 põhjapiirini ning edasi möödakinnistute A5
ja A191 põhjapiiri ja kinnistute A191, 27, A181,Koopa (36), A183 ja Maandtee (A209) idapiiriVaemla
laheni ning edasi mööda rannajoont loode suunas kuni kinnistu A37läänepiiril kulgeva kraavini. Piirjätkub
mööda kinnistu A37 läänepiiril kulgevatkraavi põhja ja kirde suunas kuni nimetatud kraavi põhjatipunining
edasi mööda mõttelist sirgjoont nimetatud kraavi põhjatipustkinnistu Valli (A103) kirdepiiril kulgeva
kraavilõunatipuni. Piir jätkub mööda kinnistu Valli (A103) kirdepiirilkulgevat kraavi loode suunas kuni
kinnistuNõmme (A83) loodepiirini ning edasi mööda seda kirde suunas kuni kinnistuNõmme (A83)
põhjanurgani.

Käina lahe--Kassari maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatudriigiettevõtte Eesti
Maauuringud1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja NSVLGeodeesia ja Kartograafia
Peavalitsuse 1985. aastatopograafilise kaardi (mõõtkava 1:25 000) alusel ning talumaade osasKatastri
Ameti 1938. aastal väljaantudskeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister VilluREILJAN
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