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Loksa maastikukaitseala kaitse-eeskiri 
 

1. peatükk  

ÜLDSÄTTED 

 

§ 1   Reguleerimisala  
 

(1) Loksa maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustatakse Loksa linnas asuva Valgejõe 

oru, luitelise mereranniku ning parkmetsa kaitseks.  

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise 

astmele piiranguvööndisse.  

(3) Kaitseala piir kantakse Loksa linna üldplaneeringusse ja keskkonnaregistrisse.  

 

§ 2   Kaitseala piir  
 

Kaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Loksa linnas Valgejõe suudmest piki jõe 

paremkallast kuni Liiapeksi-Loksa maantee maaüksuseni (42401:004:0005), edasi piki 

nimetatud maaüksuse läänepiiri, ületades Valgejõe, kuni ristumiseni Loksa-Hara maantee 

maaüksusega (42401:003:0005), sealt edasi jätkub piir piki nimetatud maaüksuse põhjaserva, 

mööda maaüksuste 42401:001:0050, 42401:001:0040, 42401:001:0003, 42401:001:0007 ja 

42401:001:0010 välispiiri kuni viimati nimetatud maaüksuse lõunapoolsema piiripunktini, 

sealt otsejoones maaüksuse 42401:001:0470 kirdepoolsema piiripunktini, mööda nimetatud 

maaüksuse ja maaüksuse 42401:001:0280 põhja- ja läänepiiri, mööda Loksa-Hara maantee 

maaüksuse (42401:003:0005) põhjapiiri kuni maaüksuse 42401:001:0290 kagupoolse 

piiripunktini, sealt edasi kulgeb piir mööda nimetatud maaüksuse ja maaüksuste 

42401:001:0310, 42401:001:0420, 42401:001:0013, Vainumäe III, 42401:001:0150, 

42401:001:0160, 42401:001:0170, 42401:001:0190, 42401:001:0016 välispiiri kuni Männi 

tänava teemaa piirini, edasi kulgeb piir piki Männi tänava teemaa piiri kuni maaüksuse 

42401:001:0200 läänepoolse piiripunktini, sealt edasi piki nimetatud maaüksuse ja maaüksuse 

42401:001:0180 välispiiri kuni nimetatud maaüksuse põhjapoolse piiripunktini, sealt jätkub 

piir otsejoones, ületades Männi tänava, kuni maaüksuse 42401:002:0140 idapoolse 

piiripunktini, sealt edasi piki nimetatud maaüksuse ja maaüksuste 42401:002:0230 ja 

42401:002:0280 välispiiri kuni ristumiseni Pargi tänava teemaaga, sealt edasi kulgeb piir piki 

Pargi tänava teemaa põhjaserva kuni ristumiseni Mere tänavaga, edasi piki maaüksuste 

42401:002:0002, 42401:002:0480, 42401:002:0490 välispiiri kuni Mere tänava teemaa 

läänepiirini, sealt piki teemaa piiri edasi lõuna suunas, jättes kaitsealalt välja supelranna 

hoonete teenindusmaa ja maaüksuse 42401:004:0013, kuni ristumiseni Loksa-Hara maantee 

maaüksusega (42401:003:0005), sealt edasi kuni maaüksuse 42401:004:0001 idapoolse 

piiripunktini, mööda nimetatud maaüksuse põhjapiiri ja Loksa linna piiri kuni Hara laheni, 

sealt piki mereranda põhja suunas kuni Valgejõe suudmeni. 

Kaitseala koosseisu ei kuulu maaüksused 42401:002:0008, 42401:002:0470, 42401:002:0013, 

42401:002:0370, 42401:002:0001, 42401:002:0018. 

 

§ 3   Kaitseala valitseja  
 



Loksa maastikukaitseala valitseja on Loksa Linnavalitsus.  

 

2. peatükk 

KAITSEALA KAITSEKORD 

 

§ 4   Lubatud tegevus  
 

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu 

kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt Asjaõigusseadusele ja Looduskaitseseadusele.  

(2) Kaitsealal on lubatud kuni 500 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks 

ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 500 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks 

ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.  

(3) Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel. Maastikusõidukiga sõitmine kaitsealal 

valitseja nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine 

valitseja nõusolekuta on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, selle kaitse-eeskirjaga lubatud 

töödel ning valitsemisega seotud töödel.  

(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud: 

1) Telkimine ja lõkke tegemine väljaspool eramaad  selleks ettevalmistatud ja tähistatud 

paikades;  

2) Puu- ja põõsarinde harvendamine koosluste liigilise ja vanuselise mitmekesisuse taastamise 

ja säilitamise ning vaadete avamise eesmärgil; 

3) turberaie, kusjuures tuleb säilitada koosluse liigilist ja vanuselist mitmekesisust;  

4) veekogude veetaseme muutmine; 

5) sotsiaalse funktsiooniga ehitiste püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala 

tarbeks; 

6) spordi- ja puhkeotstarbeliste püstitamine üldplaneeringus supelranna hoonete 

teenindamiseks määratud maaüksusel ning linna staadioni arendamiseks vajalike ehitiste 

püstitamine. 

 

§ 5   Keelatud tegevus  
 

(1) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud: 

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja kõlvikute sihtotstarvet; 

2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid; 

3) väljastada metsamajandamiskava; 

4) kinnitada metsateatist; 

5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut; 

6) anda nõusolekut väikeehitise ehitamiseks; 

7) anda projekteerimistingimusi; 

8) anda ehitusluba.  
 

(2) Kaitsealal on keelatud: 

1) uute ehitiste, kaasa arvatud ajutised ehitised, püstitamine, välja arvatud § 4 lõikes 4 

sätestatud kohtades ja tingimustel; 

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine; 

3) uue maaparandussüsteemi rajamine; 

4) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel; 

5) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine; 

6) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine looduslikul rohumaal ja metsamaal; 

  

§ 6   Vajalik tegevus  
 



Kaitseala poollooduslike koosluste esinemisaladel on nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks 

vajalik niitmine, karjatamine ning puu- ja põõsarinde kujundamine, mis kooskõlastatakse 

kaitseala valitsejaga. 

 

§ 7   Tegevuse kooskõlastamine  
 

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määrusega sätestatud juhtudel peab vastava loa 

või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kirjaliku taotluse. 

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku 

andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud 

keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. 

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele 

vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju hindamise heakskiidetud aruande saamiseni, 

teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat. 

(4) Kaitseala valitseja vaatab talle kooskõlastamiseks esitatud metsateatise läbi ja annab 

kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuse 

mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku või seab vajaduse 

korral omapoolseid tingimusi.  

(5) Kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja 

kohaselt kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava 

loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit.  

(6) Kui tegevusi ei esitatud kaitstava loodusobjekti valitsejale kooskõlastamiseks või 

tegevustes ei arvestatud kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta 

kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit, ei 

teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele 

õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.  

 

 

 

* * * * * 

 

 

 


