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Sissejuhatus  
Tulenevalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 4 lg 1 p 6, § 4 lg 7 ja § 7 on 
kohalikul omavalitsusel õigus võtta kohaliku looduskaitse alla maastik, väärtuslik 
põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või 
haljastuse üksikelement, mida saab lugeda ohustatuks, haruldaseks, tüüpiliseks, 
teaduslikuks, ajaloolis-kultuuriliselt või esteetiliselt väärtuslikuks või mille kaitse alla 
võtmine tuleneb rahvusvahelisest lepingust. Kohaliku kaitse alla võtmise algatab LKS 
§ 9 lg 2 tulenevalt kohalik omavalitsus ja § 10 lg 7 kohaselt on loodusobjekti võimalik 
kohaliku kaitse alla võtta üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestamisega või 
volikogu määrusega. LKS §-s 1 sätestatud eesmärgid on looduse kaitsmine selle 
mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, 
taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; kultuurilooliselt ja 
esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine; 
loodusvarade kasutamise säästlikkusele kaasa aitamine. Looduskaitseseaduse eelnõu 
seletuskirja kohaselt on kohaliku omavalitsuse kaitse korraldamise võimaluse 
taastamine vajalik, et anda võimalus omavalitsustel kaitsta loodusobjekte, mille 
väärtus on eelkõige paikkondlik. 
 
Kavandatav territoorium asub Kuusalu vallas Rehatse külas. 30. jaanuari 2006 
otsusega nr 1 otsustas Kuusalu Vallavolikogu loodusobjekti kohaliku kaitse alla 
võtmise menetluse algatamise. 
 
 
Määruse sisu 
Loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärk on Kuusalu aleviku vahetusse  
lähedusse jäävate metsa- ja sookoosluste, nende esteetiliste väärtuste, kaitsealuste 
linnuliikide elupaikade ning ka metsamaastiku hoidmine, tasakaalu säilitamine 
keskkonnakasutuse ja rekreatiivsete võimaluste vahel ning kehtestada kogu kaitsealal 
maa-alal piiranguvööndi kaitsekorra kehtestamisega. Kaitseala pindala on 464,5 ha ja 
see asub 100 % Rehatse külas. Loodav kaitseala kattub nii rohevõrgustiku tuumalaga 
kui erinevaid tuumalasid ühendava rohekoridoriga. Hoidmaks metsaelustikku ja 
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puhkemaastikku, on vajalik piirata piirkonnas suurepindalalisi raieid, maavarade 
kaevandamist ning uute tiheasustusalade rajamist. 
2006. aasta aprillis juulis tuvastati metsise mängu aegsed tegutsemisjäljed (mängu ja 
istumise paigad) metsakvartalis QS041. Metsis on II kategooria kaitsealune liik ning 
looduskaitseseaduse § 46 lg 2 alusel ei tohi tema elupaiku hävitada ning loomi 
häirida, vaid tuleb luua soodsad tingimused nende edasiseks arenguks. Loodavast 
kaitsealast lääne pool on registreeritud Võllaskatku metsise püsielupaik, mis on 
riikliku kaitse alla võetud Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005 määrusega nr 1. 
Kõnealuse püsielupaiga suuruseks on 567,8 ha. Eelnimetatud liigi laienemine Rehatse 
metsaalale on üsna ootuspärane, sest siinsed metsakooslused on metsise elutegevuseks 
sobivad. Rehatse kaitseala loomise üheks eesmärgiks paljudest ongi ühtse tervikala 
loomine, mis tagaks metsise elutegevuseks sobivad metsakooslused. Lisaks on 
siinsetes metsades suuremateks asukateks imetajad põdrad, metskitsed, metssead, 
jänesed rebased ning kährikud. Mitmes paigas on tuvastatud ka metsnugise ning 
karude liikumisradasid.  
 
Ala omapärane reljeef loob võimaluse väga erinevatele kasvukohtadele. Metsadest 
hõlmavad suurema ala nõmmemetsad - sambliku ja kanarbiku kasvukohatüübid. 
Rehatse lõunaosas esinevad väärtuslikest metsakooslustest siirdesoo- ja 
madalsookooslused, lisaks ka rabastunud metsakooslused. Rehatse maastikukaitseala 
peamiseks kaitse-eesmärgiks on kaitsta ka Kuusalu aleviku naabruses paiknevat 
metsamaastikku, mis on ühelt poolt Kuusalu elanikele oluliseks puhkemaastikuks 
ning teiselt poolt rohevõrgustiku toimimist tagav piirkond (tuumala koos 
rohekoridoridega). Vanad metsad ja koosluste mitmekesisus on oluliseks toeks 
piirkonnas korraldatavale loodushariduslikule tegevusele. Ekspert T. Türnpuu märgib 
oma 2007 aasta ekspertiisis, et 77. kvartalis oli seemnepuuna alles jäetud 
vaigukogumiseks kasutatud mänd, mis on pärandkultuuri objektiks. 
 
Kaitse-eeskirja kehtestamise eesmärgiks on kindlasti tasakaalu säilitamine 
keskkonnakasutuse ja rekreatiivsete võimaluste vahel. Tallinna lähiümbruse aladel on 
loodus kõrgendatud inimsurve mõju all, seda nii ehitusalade kui ka piirkonnas 
esinevate loodusvarade kasutamise läbi. Alal asuvad ulatuslikud liivavarud, mis on 
arvele võetud kohaliku tähtsusega maardlatena (Kuusalu liivamaardla), mille 
kaevandamise vastu on tundnud huvi mitmed ettevõtjad. Maavarade kaevandamine 
mõjutaks oluliselt piirkonna põhjavee taset, aga ka maastikupilti, ning seaks ohtu nii 
siinsete elupaikade kui ka ohustatud liikide säilimise. Kaevandamise korral häviksid 
siinsed kooslused ning kaevandamine muudaks oluliselt ka kogu maastikupilti.  
 
Lisaks unikaalsele ja liigirikkale loomastikule ja taimestikule on projekteeritava 
kaitseala metsad ühtlasi oluliseks puhkealaks tihedasti asustatud Kuusala aleviku 
vahetus läheduses. Et hoida piirkonna metsaelustikku ja puhkemaastikku, on vaja 
piirata piirkonnas suurepindalalisi raieid, maavarade kaevandamiste ning uute 
tiheasutustealade rajamist loodusmaastikku. Lisaks tuleb rõhutada asulalähiste 
metsade rekreatiivset väärtust ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse vajalikkust. 
Puhkemaastiku puhul lisab metsa vanus metsale järjest enam väärtust ja atraktiivsust. 
Alal on palju erineva suurusega teid ja radu, mida kasutatakse nii suvel kui talvel 
sportimiseks, värskes õhus viibimiseks ja loodusega tutvumiseks- nautimiseks. 
Kõnealune maa on juba ca pool sajandit tagasi koos Kuusalu aleviku korruselamute 
ehitamisega (piirkonnas elab ca 1500 inimest) populaarseks saanud. Kaitsealast 
asuvad korruselamud ca 200 – 300 m kaugusel, veel asub piirkonnas lasteaed. Ala on 
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Kuusalu 
elanikele väga oluline rekreatsiooniala. Kus käiakse jooksmas, jalutamas, 
suusatamas, seenel jne. Aastatel 1975 - 1976 rajas tolleaegne remonditehas alale 
terviserajad. Ka suusaradasid korraldas aastaid tagasi tehas ja kui see jäi soiku, 
hakkasid inimesed ise radu vanadesse kohtadesse sisse sõitma, nii juba viimased 30 
aastat. Ala kasutab väga aktiivselt ka Kuusalu lasteaed „Jussike“ looduse tundma 
õppimise eesmärgil (linnulaul, metsise jäljed, seened, taimed jne tundmine). Kuusalu 
alevikus elab väga palju noori, kellel on väikesed lapsed, lasteaias käib hetkel 181 
last.  Avalikku huvi näitavad ka vallakodanike poolt metsa säilitamise eesmärgil 
korraldatud kampaaniad ((kogutud 2005, 2007 (25 allkirja) ja 2008 mais (141 toetus 
allkirja)). Selline kohalike käitumine näitab suurt avalikku huvi eelnimetatud metsade 
ja nende säilitamise kohta.    
 
Riigimetsa majandamisel ja maavarade kaevandamisel on viimase aja praktika 
näidanud, et kohaliku elanikkonna arvamust praktiliselt ei arvestata. Riigimetsas 
kavandatakse töid kaugel kontoris ning nende kavandamisele ei ole võimalik 
kohalikel elanikel sõna sekka öelda. Samuti otsustatakse maavarade kaevamine või 
kaevandamata jätmine riiklike maardlate puhul valdavalt kohalike inimeste 
arvamusest sõltumata. Selleks, et kohalike elanike ja kohaliku omavalitsuse sõna 
tugevamalt antud küsimustes maksma panna on üheks kindlamaks võimaluseks 
kogukonnale olulise piirkonna omavalitsuse poolt kaitse alla võtmine. Looduskaitse 
seaduse alusel on võimalik kaitse-eeskirjaga sätestada nende piirkonda oluliselt 
mõjutada võivate tegevuste kooskõlastamise nõue kaitseala valitsejaga või ka 
piirkonda kahjustavad tegevused seaduse alusel sootuks keelatuks jätta. Nii on 
kavandatud metsas raied mitte täielikult ära keelata vaid neid tasakaalustatult 
majandada, kuid maastiku pöördumatult mõjutav kaevandamine keelata. Rehatse 
maastikukaitseala kaitse-eeskirjas sätestatud kitsenduste ja kohustuste maht on 
mõistlik ning tagaks soovitud eesmärgi saavutamise – säilitada Kuusalu aleviku 
naabruses paiknev kõrge rekreatiivse väärtusega vanema puistuga metsamaastik.  
 
 
Kaitseala asukoht 
Rehatse maastikukaitseala piiride määratlemisel ja kaitsekorra kehtestamisel on 
püütud avalikku huvi kaitsta võimalikult vähese kinnistuomanike õiguste 
kitsendamisega.  Kaitseala piiride määramisel lähtuti põhimõttest, et need oleksid 
üheselt määratud, et nad kulgeksid mööda looduses äratuntavaid objekte, et kaitseala 
oleks kompaktne ja et oleks võimalik täita loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärke. 
 
Kaitseala asub Kuusalu vallas Rehatse külas.  
Kaitseala põhjapiir saab alguse gaasitrassi lõikumiselt 3520055 Kuusalu – Raudoja 
KOV teega ja kulgeb 1,28 km paralleelselt gaasitrassiga jäädes selle teljest 7,0 m 
lõuna poole.  
Kaitseala idapiir kulgeb piki Anija  metskonna kvartalite nr 42 ja 54 idaserva, 
kusjuures kvartaleid eristav metsasiht jääb kaitsealast välja. Piir kulgeb kuni 
Pikakatku peakraavi teljeni. Edasi kulgeb piir piki Pikakatku peakraavi telge 
vastuvoolu kuni Heinasoo erametsadeni.  Sealt pöördub piir edelasse ja kulgeb 2,27 
km piki Anija metskonna ja erametsamaade vahelist piiri kuni Kuusalu – Raudoja 
teeni. Mööda tee serva, 7,0 m tee teljest, kulgeb piir 0,28 km Kuusalu (loode) suunas 
kuni Papikaasiku II kinnistu piirini. Kaitseala piiridest jäävad välja eramaad - 
Papikaasiku II ja Papikaasiku I kinnistud. Kaitseala piir kulgeb piki Papikaasiku II ja 
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Papikaasiku I Anija metskonna ühist piiri mööda kuni  Kuusalu – Raudoja teeni. 
Edasi läheb piir Kuusalu suunas piki Raudoja – Kuusalu tee serva 7,0 m kaugusel tee 
teljest kuni ristumiseni enne gaasitrassi kaitseala põhjapiiriga. 
 
Kaitseala algatamise ettepaneku tegijad keskendusid peamiselt puhkemetsaks 
kujundatud vanematele palu- ja nõmmemetsade kaitsmisele, mis emotsionaalselt 
lähenedes oli igati loogiline. Kitsalt puhkemetsa kaitseks esitati ettepanek suhteliselt 
väikesepinnalise (ca 200 ha) kaitseala moodustamiseks. Piret Kiristaja poolt 
läbiviidud ekspertiis võttis vaatluse alla looduskompleksid ja rohevõrgustiku 
funktsionaalsuse. Nii jõudiski ta elupaigatüüpide ja maastikuelementide piiritlemiseni 
ning rohevõrgustiku tuumala ja koridoride funktsioneerimise tagamiseks vajalikust 
palju suurema pindalani. Piret Kiristaja pakkus oma ekspertiisis välja kaitseala 
moodustamiseks kaks erinevat piirivarianti. Maastikulises ja ökoloogilises 
lähenemises olid Piret Kiristaja pakutud nii suurema kui ka väiksema kaitseala piirid 
igati loogilised ja põhjendatud. Mõlema variandi puhul moodustasid Võllaskatku 
metsise püsipaik ja Rehatse maastikukaitseala ühtse roheala. Kaitseala moodustamisel 
valiti valla poolt aluseks väiksema pindalaga alternatiiv. Lõpliku piiri kujundamisel 
kaitseala lääne- osas võeti arvesse aga asjaolu, et enne kaitseala moodustamise 
menetluse algatamist oli juba esitatud taotlus Kuusalu liivamaardla Kuusalu III 
mäeeraldise kasutusse võtmiseks ning alustatud detailsemaid uuringud. Siin tegi vald 
otsuse hoidumaks võimalikust kahjunõudest ning jättis nimetatud Kuusalu III 
mäeeraldise kaitsealast välja. Nii kujuneski kaitseala läänepiiriks Kuusalu III 
mäeeraldise idaküljel kulgev tee. Viimane on piiri kirjeldamiseks igati sobilik objekt 
nii looduses kui kaardil. Seeläbi kujunes olukord, kus suurem osa vanemast metsast 
on kaitseala koosseisus ning sellele alale jäävate liivamaardla teiste plokkide hilisem 
kasutuselevõtt on kaitsekorraga välistatud. Samuti tuleb sealse metsa majandamise 
puhul metsaraied kaitseala valitsejaga kooskõlastada ning kasutada turberaiet või 
väikesepinnalisi lageraieid, et hajutada  ökoloogilist riski.  
 
Ekspert Uudo Timmi arvamus kaitseala piirist ja tsoneeringust: 
„Ökoloogilisest aspektist lähtudes kasvasid ja osaliselt kasvab ka praegu Võllaskatku 
metsise püsielupaiga ja Rehatse maastikukaitseala vahelisel alal (metsakvartalid 
millel paiknevad Kuusalu liivamaardla Kuusalu III ja IV mäeeraldise ning viimasest 
põhja pool) samavanuselised metsad nagu loodud Rehatse maastikukaitsealalgi. 
Kuna kohalikele elanikele on esmatähtsaks eesmärgiks säilitada alevi vahetus 
läheduses paiknev puhkemets, siis võib ka valla otsust teatud mõttes loogiliseks 
pidada. Kahjuks ei osatud siis ette näha kujunevat liikumisbarjääri mõnedele liikidele 
(metsis). Ka Kuusalu liivamaardla III mäeeraldise keskkonnamõjude hindamisel ei 
pööratud sellele aspektile piisavalt tähelepanu. Risk oleks oluliselt leevendunud, kui 
kaitseala oleks hõlmanud vähemalt III plokist põhja poole jäävad metsad. Nii oleks 
garanteeritud piisavalt lai vanade metsadega ühenduskoridor Võllaskatku metsise 
püsielupaiga ja Rehatse kaitsealal paikneva metsiste eluala vahel. Praeguseks on aga 
juba ka IV mäeeraldise varud muudetud aktiivseteks tarbevarudeks ning nende 
kasutuselevõtu võimaluste kohta on tehtud keskkonnamõjude hindamine. Viimases 
nähakse ette mõningaid leevendavaid meetmeid liikumiskoridoride säilitamiseks 
niikaua, kui III mäeeraldisestt lõuna pool kujuneb metsistele sobiv mets. Samas tuleb 
nentida, et liigikaitselised küsimused ei kuulu otseselt kohaliku omavalitsuse tasandil 
kaitstavate loodusobjektide eesmärkide hulka. Liigikaitselised ülesanded vajavad 
seaduse kohaselt riigi tasandil lahendamist. Siiski ei saa üht osa loodusest (liigid) 
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kohalike kaitsealade puhul täielikult kõrvale heita ning maastikku ja kooslusi kaitstes 
kaitseme ka neid liike, kes antud alal elavad. 
Praeguseks muutunud olukorras pean otstarbekaks jääda kord kooskõlastatud ja 
kinnitatud piiri kulgemise juurde, sest kaitseala laiendamine ümber kujunevaid 
karjääre ei anna enam kuigi suurt efekti ning nende alade liitmiseks ei pruugita saada 
ka positiivset kooskõlastust.  
Kavandatud välispiiriga hõlmatakse kaitsealasse alevi lähedased puhkeotstarbeks 
kujundatud vanemad männikud ning kaugemale jäävad looduslikuma struktuuriga 
metsa ja sookooslused. Kaitseala piiritlemisel on järgitud vanemate metsade 
osakaalu. Kaitseala on kavandatud nii, et sellele jääks võimalikult suurema 
osakaaluga vanemaid metsi. Ka vanemate metsade puhul võib antud kohas rääkida 
metsakoosluste muutumisest teatud gradiendina. Alevile lähemal on metsa rohkem 
hooldatud ja kujundatud puhkemetsaks ning puhkemetsana ongi kaitseala metsadest 
kõige väärtuslikum just see osa. Kaugenedes muutuvad metsad järjest looduslikuma 
struktuuriga metsa- ja sookooslusteks ja nende puhul tuleb esile rohkem 
loodusväärtus ning vähem puhkeväärtus. Kui Rehatse maastikukaitseala peamiseks 
eesmärgiks on eelkõige puhkeotstarbeliste metsade kaitse, siis on alevist kaugemale 
jäävate eramaade väljajätmine kaitsealast järjest enam põhjendatud.  Sujuva 
ülemineku tõttu ei ole head selget piiri, kust võiks ala jaotada kaheks erinevaks 
vööndiks, kus siis vastavalt erinevat kaitsekorda kehtestada: alevile lähemal 
puhkemetsa edasist kujundamist ja alevist kaugemal looduslikku struktuuri jälgivalt 
metsa majandada. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitsealade puhul saab nii ehk naa 
rakendada vaid piiranguvööndi kaitsekorda ja antud juhul saab raiete 
kooskõlastamisel olenevalt piirkonnast anda tingimusi vastavalt kas puhkemetsa 
kujundamisele või koosluse kujundamiseks (uuendamiseks). Rohevõrgustiku tuumala 
ja koridoride funktsioone täidavad erinevate liikide jaoks nii puhkemetsaks 
kujundatud kui ka looduslikumad metsad“.  
 
 
Lubatud tegevus 
Kaitse- eeskirja kohaselt on inimestel lubatud kaitsealal viibida, korjata marju, seeni 
ja muid metsa kõrvalsaadusi. Jahipidamine on lubatud 1. septembrist 31. jaanuarini. 
Telkida ja lõket teha võib kaitseala valitseja ettevalmistatud kohtades. Õuemaal on 
lubatud telkida ja lõket teha omaniku loal. Rahvaüritusi selleks ettevalmistamata 
kohtades võib korraldada kaitseala valitseja nõusolekul. Sõidukiga on lubatud sõita 
kaitseala teedel. Väljaspool teid on lubatud sõita järelvalve- ja päästetöödel, kaitse- 
eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel, kaitsealal valitseja 
nõusolekul teostataval teadustegevusel ning lisaks liinirajatiste hooldamiseks vajalikel 
töödel. 
 
Üldjuhul on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmutamata pinnasel, 
energiapuistute rajamine, maavara kaevandamine, biotsiidi ja taimekaitsevahendi 
kasutamine looduslikul rohumaal ja metsamaal, uue maaparandussüsteemi rajamine ja 
uuendusraie, välja arvatud turberaie ajavahemikul 1. septembrist 31 jaanuarini. 
Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud puu- ja põõsarinde harvendamine koosluste 
liigilise ja vanuselise mitmekesisuse taastamise ja säilitamise ning vaadete avamise 
eesmärgil, tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või 
kaitseala tarbeks.  
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Kaitseala tüübiks on valitud maastikukaitseala, kuna kaitseala peamisteks väärtusteks 
on metsamaastik kui esteetiline ja kohalike elanike jaoks olulise tähtsusega puhkeala 
ning samuti kaitsealuse linnuliigi elupaik. Kogu kaitseala territoorium jääb riigimaale. 
Kaitseala kaitsekorra väljatöötamisel on arvestatud kaitsealal esinevaid kaitseväärtusi 
ja nende kaitseks vajalikke meetmeid. Kehtestatavad piirangud tagavad selle, et 
kaitstud oleks kaitsealal esinevate liikide ja looduslike elupaikade soodne seisund.  
 
 
Kaitsekord 
Looduskaitseseaduse § 44 lg 1 kohaselt võib omavalitsuse poolt moodustatud 
kaitsealal kehtestada piiranguvööndil kui kõige leebema kaitsekorraga alal seadusega 
lubatud kitsendusi ja kohustusi. Selline kaitsekord võimaldab kohalikul elanikul 
üldjuhul jätkata traditsioonilist loodussäästlikku maakasutust.  
 
Rehatse maastikukaitsealal asuvate loodusväärtuste säilitamiseks on vajalik 
reguleerida järgmisi tegevusi: maavarade ja looduslike kivimite kaevandamist, 
metsade raiet, ehitustegevust, jahipidamist ja veerežiimi muutmist. Maavarade ja 
looduslike kivimite suuremahuline kaevandamine peab olema keelatud, sest selline 
tegevus ohustab nii selle piirkonna veerežiimi kui ka kaitseala olulisi väärtusi nagu 
metsakooslused ja ohustatud liikide elupaigad. Kaitse- eeskirja eelnõu on saadetud 
seisukoha võtmiseks mais 2007 kirjaga nr 9-6/1243- 1 keskkonnaminister Jaanus 
Tamkivile. Kuusalu valla andmetel keskkonnaministrilt tagasisidet saadud ei ole. 
Samuti on kaitse- eeskirja avalikustamisest informeeritud 27. märtsil 2007. a kirjaga 
nr 9-6/880 Harjumaa Keskkonnateenistust, kuid ka keskkonnateenistus pole 
omapoolseid ettepanekuid esitanud.  
 
Liiva kaevandamisest huvitatud ettevõtted OÜ Ronette ja OÜ Kiiu Soon kaitse- 
eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku ajal omapoolseid ettepanekuid ja vastuväiteid 
esitanud ei ole. Mõlemad on küll esitanud kaevandamisloa taotluse, mille 
menetlemisest on Harjumaa KKT keeldunud Rehatse MKA loomise tõttu. Kuusalu 
Vallavolikogu on teadlik puudutatud isikute õigustest ning arvestab nendega 
võimaluste piires. Selline piirangu seadmine on antud hetkel Kuusalu Vallavolikogu 
poolt põhjendatud, kohane ja vajalik ning puudutatud isikutele piirangute seadmine on 
õiguspärane ja põhjendatud. 
 
Kaitseala metsades tuleb rakendada kaitsemetsade majandamise põhimõtteid. Seega 
tuleks siinset metsa majandada näiteks püsimetsana ja keelata tulundusmetsades 
kasutada suurepinnalised lageraided. Turberaide korral ei tohi langi suurus ületada 2 
ha ning keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel. Loodussäästlik 
metsa kasutamine kaitsealal on aktsepteeritav ning loodushoidlikku metsaomanikku ei 
tohiks planeeritav piiranguvööndi kaitsekord oluliselt ahistada. Metsatöid reguleerib 
kaitseala valitseja. Tulenevalt asjaolust, et ala on elupaigaks metsisele, on vajalik 
piirata teatud tegevusi metsise pesitsusperioodil 1. veebruarist 31. augustini. Sellel 
ajavahemikul tuleb keelata jahipidamine ja metsamajanduslikud (eelkõige raietööd) 
tööd. Kogu planeeritav kaitseala kuulub Riigimetsa Majandamise Keskuse 
haldusalasse. Kokkulepe tuli saavutada ka RMK-ga soovitud piirangute ning nende 
vajalikkuse osas. Algselt olid RMK ja Kuusalu Vallavolikogu eriarvamusel piirangute 
osas, kuid 4. mail 2007 toimusid Tallinnas läbirääkimised, mille tulemusena otsustati 
metsamajandamist puudutavate sätete sõnastust muuta ning RMK oli läbirääkimistel 
kokkulepitud kujul kaitseala kaitse-eeskirja eelnõuga nõus. Kaitseala üheks 
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loodusväärtuseks on ka sookooslused, mida ohustab eelkõige kuivendamine ning 
veerežiimi muutmine. Seetõttu on kaitse-eeskirjas sätestatud uute 
maaparandussüsteemide rajamise keeld. Ehitustegevuse osas tuleb vältida uute 
tiheasustusalade rajamist ja Kuusalu tiheasula laienemist metsaalale. 
Suuremamahulist ehitustegevust kaitsealal ette ei nähta, seetõttu on ehitustegevust 
piiratud. Lubatud on vaid ehitustegevus olemasolevate talukompleksides ja kaitseala 
tarbeks. Antud kaitse-eeskirjas sätestatud kitsenduste ja kohustuste maht tagab 
soovitud eesmärgi saavutamise - Kuusalu aleviku naabruses paiknev kõrge 
rekreatiivse väärtusega vanema puistuga metsamaastik, kaugemal loodusliku 
struktuuriga metsa- ja sookooslused. Nii tagatakse aleviku lähedal ka elurikas 
keskkond ning rohevõrgustiku toimimine. 
 
 
Menetluslikud küsimused  
Kuusalu Vallavolikogu leiab, et plaanitava Rehatse maastikukaitseala kaitse alla 
võtmine on kohane, vajalik ja proportsionaalne meede saavutamaks taotletavat 
eesmärki kaitsta metsa- ja sookooslusi, kaitsealuste linnuliikide elupaiku ja 
metsamaatükke ning säilitada tasakaal keskkonnakasutuse ja rekreatiivsete võimaluste 
vahel. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse kaalutlusõiguse piiridest on Kuusalu 
Vallavolikogu seisukohal, et kaitseala loomine on just kohane meede eesmärkide 
saavutamiseks. Rehatse maasikukaitseala loodusobjektina kaitse alla võtmise puhul 
on tegemist vajaliku meetmega, mille rakendamine võimaldab saavutada soovitud 
eesmärke samal ajal kahjustades puudutatud isikute huve kõige vähem. 
Maastikukaitseala kaitse alla võtmine võimaldab reguleerida korraga kogu kaitset 
vajava maa-ala kasutust.  
 
30. jaanuari 2006 otsusega nr 1  algatas Kuusalu Vallavolikogu  loodusobjekti kaitse 
alla võtmise menetluse Kuusalu valla Rehatse küla hõlmava metsaala kohaliku 
omavalitsuse kaitse alla võtmiseks. Rehatse maastikukaitseala moodustamise aluseks 
oli  Kuusalu Vallavolikogu arengukomisjoni, keskkonnakomisjoni ja Kuusalu 
Vallavalitsuse ettepanek kaitseala loomise algatamiseks.  Loodusobjekti kaitse alla 
võtmise eelduste selgitamiseks tellis Kuusalu vald 2006 aastatel  eksperthinnangu 
ekspert Piret Kiristajalt. P. Kiristaja ekspertiisile andis 2007 aasta veebruaris  
hinnangu ka OÜ Metsaruum ekspert Taimo Türnpu.  2006 aasta ekspertiisi käigus 
analüüsiti kaitseala loomise põhjendatust, kavandatavate piiride ja piirangute 
vajalikkust ning otstarbekust. Ekspertiisi tulemusena koostati kaitsealale kaitse-
eeskirja projekt koos digitaalse kaardimaterjaliga.  
 
Määruse eelnõu avalik väljapanek kestis 28.03–16.04.2007 ning avalik arutelu toimus 
18.04.2007 kus osales 21 inimest. Kuusalu valla poolne teade avaliku väljapaneku 
kohta ilmus kohalikus lehes Sõnumitooja 28. märtsil 2007 ning valla kodulehel. 
Avalikust väljapanekust ja arutelust teavitati tähitud kirjaga Harjumaa 
Keskkonnateenistust, Maa-ametit ja Riigimetsa Majandamise Keskust (edaspidi 
RMK). Avalikustamise käigus laekus RMK-lt ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Vastuväidete põhisisu oli metsa majandamine. Kompromissi saavutamiseks toimus 
04.05.2007 Rehatse kaitseala moodustamise koosolek, mida juhtis Ülo Viilup 
(koosolek protokolliti). 2007 aasta maikuus saadeti kaitse alla võtmise otsuse ja kaitse 
eeskirja eelnõu seisukohaküsimiseks ka keskkonnaminister Jaanus Tamkivile. 27. 
juunil 2007 võttis Kuusalu Vallavolikogu vastu määruse nr 12 „Rehatse 
maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla 



 8 

võtmine ja Rehatse kaitseala kaitse-eeskiri”. Kuusalu vald on andnud huvitatud 
isikutele võimaluse oma huve kaitsta ning on piisava hoolsusega kogunud infot asjas 
esinevate põhjendatud huvide ja oluliste asjaolude kohta. Seega leiab Kuusalu 
Vallavolikogu, et Rehatse kaitseala kaitse alla võtmine on kohane ja vajalik. 


