LIHULA VALLA ÜLDPLANEERING

LISA 6

SILMA LOODUSKAITSEALA NING LIHULA JA TILGA
MAASTIKUKAITSEALADE KAITSE ALLA VÕTMINE, KAITSE-EESKIRJADE JA
VÄLISPIIRIDE KIRJELDUSTE KINNITAMINE
Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. 09. 1998. a määrusega nr 215 (RT I 1998, 86/87, 1413), jõust. 9.
10. 1998
Muudetud järgmise määrusega:
4. 04. 2000 nr 110 (RT I 2000, 30, 176), jõust. 13. 04. 2000
18. 12. 2001 nr 395 (RT I 2001, 98, 618), jõust. 24. 12. 2001
Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõigete 2 ja
4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ja arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu
Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid,
Vabariigi Valitsus määrab:
1. Võtta kaitse alla:
1) Silma looduskaitseala;
2) Lihula maastikukaitseala;
3) Tilga maastikukaitseala.
2. Kinnitada:
1) Silma looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
2) Silma looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);
3) Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
4) Lihula maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);
5) Tilga maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
6) Tilga maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).
3. Määrata Silma looduskaitseala valitsejaks Silma looduskaitseala Administratsioon, Lihula
maastikukaitseala valitsejaks Matsalu Looduskaitseala ja Tilga maastikukaitseala valitsejaks
Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus.
[RT I 2001, 98, 618 - jõust. 24. 12. 2001]
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri
1998. a määrusega nr 215

LIHULA MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI
I. ÜLDSÄTTED
1. Lihula maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on võetud kaitse alla Lihula soostiku ja sealsete
kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks.
2. Kaitseala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Lihula maastikukaitseala välispiiri
kirjeldusega.
3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele
kaheks vööndiks: sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.
4. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.
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5. Kaitseala ning selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992.
aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Lihula metskonna 1987.
aasta ja Halinga metskonna 1988. aasta puistuplaanide ja NSVL Geodeesia ja Kartograafia
Peavalitsuse 1985. aasta topograafilise kaardi (mõõtkava 1:25 000) alusel, tagastatud talumaade osas
maakatastri andmete alusel seisuga 1. november 1997. a ning ülejäänud talumaade osas Katastri
Ameti 1934., 1935. ja 1938. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.
II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED
6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, pidada jahti ning püüda kala kogu kaitsealal,
välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktis 16 sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine
eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996,
45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) ja kaitstavate loodusobjektide
seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni
päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.
7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja
tähistatud paikades ning eramaal omaniku loal.
8. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega
liiklemine ja nende parkimine selleks mitte ettenähtud liiklusteedel ja parklates on kaitsealal keelatud,
välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga
lubatud ja looduskaitsenõuetele vastavatel töödel.
9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse vöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on
puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.
10. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
2) maakorralduskava kinnitamine;
3) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine.
11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab
vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku
taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse
korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul
pärast taotluse saamist. Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus
taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku
taotlejat kui ka loa andjat.
Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud
keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.
12. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide
seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.
13. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40,
622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 44
lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel volitatud riiki ostueesõiguse
teostamisel esindama keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnistu võõrandamisest
asjaõigusseaduses sätestatud korras.
III. SIHTKAITSEVÖÖND
14. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja
poollooduslike koosluste säilitamiseks.
15. Sihtkaitsevööndisse kuuluvad Lihula metskonna kvartalid 202 (nii riigimaa kui ka kinnistute
Põlma (A20), A47, 2, 5, A43, A48 ja A42 lahusmaatükkide osas), 203 (nii riigimaa kui ka kinnistute
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Põlma (A20), A19, A13, 2 ja 4 lahusmaatükkide osas), 204 (kinnistute 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14
lahusmaatükkide osas), 205 (kinnistute 2, 4, 5, A13, A48, A42 ja A44 lahusmaatükkide osas), 206
(kinnistute A3, A4 ja A7 lahusmaatükkide osas), 209 (nii riigimaa kui ka kinnistute 62, 61, 60, 59, 58,
57, 54, 55, 56, A44, A45 ja A42 lahusmaatükkide ja kinnistu Haha (A35) maa osas), 210 (kinnistute
5, A44, A45, A49, A13 ja A49 lahusmaatükkide ja kinnistu Haha (A35) maa osas), 211 (kinnistute
A8, A18, A4, A3 ja A13 lahusmaatükkide osas), 200 (ainult osa, mille piir kulgeb kvartali 215
läänenurgast mööda nimetatud kvartali edelapiiri mõttelist sirgjoonelist pikendust 1600 meetrit loode
suunas ning seejärel asimuudil 36o kuni kvartali 200 kirdepiirini ning edasi mööda nimetatud kvartali
kirde-, ida- ja edelapiiri kvartali 215 läänenurgani; nii riigimaa kui ka kinnistute 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 47, 64, 63, 62, 61 ja 60 lahusmaatükkide osas) ja 201 (ainult osa, mille piir kulgeb kvartali 204
kirdenurgast mööda kvartali 204 kirdepiiri mõttelist sirgjoonelist pikendust 600 meetrit loode suunas
ning seejärel asimuudil 278o kuni ristumiseni kvartali 200 sihtkaitsevööndisse jääva osa loodepiiri
mõttelise sirgjoonelise kirdesuunalise pikendusega läbi kvartali 201 ning edasi mööda nimetatud
mõttelist sirgjoonelist pikendust edela suunas kuni kvartali 201 edelapiirini ning edasi mööda kvartali
201 edela- ja lõunapiiri kuni kvartali 204 kirdenurgani; nii riigimaa kui ka kinnistute A36, A46, 1,
Põlma (A20), A19, 13, 12, 11 ja 10 lahusmaatükkide osas).
16. Sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist kuni 15. juulini, välja arvatud
teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel.
17. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud
käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 6--10 lubatud tegevused ning kaitseala valitseja igakordsel
nõusolekul hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.
18. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse;
metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina).
19. Sihtkaitsevööndi maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse maareformi seaduse (RT 1991,
34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153) paragrahvi
29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.
IV. PIIRANGUVÖÖND
20. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada
kaitstavate loodusobjektide seaduses ja selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud
tingimustega.
21. Piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei ei kuulu sihtkaitsevööndisse.
22. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud
käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6--10 keelatud ning järgmine tegevus:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;
3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
4) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala
valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse
osas;
5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine;
6) jäätmete ladustamine;
7) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine kaitseala valitseja nõusolekuta;
8) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul mittetootmisliku iseloomuga
ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks.
23. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse;
bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).
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V. LÕPPSÄTTED
24. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ja teised selleks volitatud isikud, kes on oma
pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.
25. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või
tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.
26. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib
kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri
1998. a määrusega nr 215

LIHULA MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS
Lihula maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Vanamõisa jõe ning Pärnu ja Lääne
maakondade vahelise piiri ristumiskohast mööda Pärnu ja Lääne maakonna vahelist piiri lääne suunas
kuni Rootsioja vasakkaldalt Lihula metskonna kvartali 170 eraldise 13 lõunanurgani kulgeva kraavini
ning edasi mööda seda Lihula vallas loode suunas kuni nimetatud eraldise lõunanurgani. Piir jätkub
mööda kvartali 170 eraldise 13 loodepiiril kulgevat kraavi kirde suunas läbi kvartali 170 kuni
nimetatud kvartali idapiirini ning edasi mööda kvartali 170 ida- ja põhjapiiri kuni kinnistute 15 ja 12
lahusmaatükkide vahelisel piiril kulgeva kraavini. Piir jätkub mööda nimetatud kraavi põhja suunas
kuni kinnistu A15 lahusmaatükki läbiva ida-läänesuunalise kraavini ning edasi mööda seda lääne ja
edela suunas kuni kvartali 169 kirdepiiri mõttelise sirgjoonelise loodesuunalise pikendusega kattuva
kraavini ning edasi mööda nimetatud kraavi kagu suunas kvartali 169 põhjanurgani. Edasi kulgeb piir
mööda kvartali 169 loodepiiri, kvartali 167 kirde- ja põhjapiiri, kvartali 166 põhjapiiri, kvartali 165
põhja- ja läänepiiri, kvartali 168 põhja- ja loodepiiri ning kvartali 178 loodepiiri kuni AllikiviMihkli
talu kagupiirini ning edasi mööda nimetatud talu kagu- ja edelapiiri kuni kinnistu 8 läänenurgani
kulgeva kirde-edelasuunalise kraavini ning edasi mööda seda edela suunas kuni loode-kagusuunalise
kraavini kinnistu 107 lahusmaatüki kirdepiiril ning edasi mööda nimetatud kraavi kagu suunas Riisa
ojani. Piir jätkub mööda Riisa oja lõunakallast edela suunas kuni Riisa kraavini ning edasi mööda
seda kagu suunas kuni kvartali 158 loodepiirini ning edasi mööda seda kirde suunas kuni kvartali 195
eraldist 5 läbiva loode-kagusuunalise kraavini ning edasi mööda seda kagu suunas läbi kvartali 158
kuni kvartali 158 idapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 158 idapiiri, kvartali 159 kirde- ja
kagupiiri, kvartalite 160 ja 161 edelapiiri, kvartali 162 loodepiiri ning kvartali 163 loode- ja edelapiiri
Kiive talu piirini ning edasi mööda nimetatud talu loode- ja kirdepiiri kuni kvartali 226 põhjanurgani.
Edasi kulgeb piir mööda kvartalite 214, 215, 216 ja 217 lõunapiiri, kvartali 218 lõuna- ja idapiiri,
kvartalite 212 ja 213 lõunapiiri, kvartali 221 lääne- ja lõunapiiri ning edasi Koonga vallas mööda
Halinga metskonna kvartalite 13 ja 38 kagupiiri kuni kvartali 38 eraldist 11 läbiva kirdeedelasuunalise kraavini ning edasi mööda seda kirde suunas läbi kvartalite 38, 13, 28 ja 14 kuni
kvartali 14 kirdepiirini. Piir jätkub mööda kvartali 14 kirdepiiri ja kvartali 4 kagupiiri kuni kvartali 4
eraldiste 60 ja 62 vahelisel piiril kulgeva kraavini ning edasi mööda nimetatud kraavi kirde suunas
läbi kvartali 4 kuni Vanamõisa jõeni ning edasi mööda Vanamõisa jõe läänekallast loode suunas kuni
ristumiseni Lääne ja Harju maakonna vahelise piiriga.
Lihula maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta
maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Lihula metskonna 1987. aasta
ja Halinga metskonna 1988. aasta puistuplaanide ning NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse
1985. aasta topograafilise kaardi (mõõtkava 1:25 000) alusel, tagastatud talumaade osas maakatastri
andmete alusel seisuga 1. november 1997. a ning ülejäänud talumaade osas Katastri Ameti 1934.,
1935. ja 1938. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.
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