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1. Sissejuhatus 
 
Ohepalu looduskaitseala kehtiv kaitse-eeskiri valmis 1997.a.  
Seoses Eesti metsakaitsealadeKA võrgustiku projekti poolt novembris 2000.a. tehtud 
ettepanekuga Lääne-Virumaa Keskkonnateenistusele kaitseala piiride laiendamiseks 
koostati A. Animägi poolt uus kaitse-eeskirja projekt, millele 2002.a. mais telliti 
Pärandkoosluste Ühingult Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni poolt ekspertiis. 
 
PKÜ nõustus Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ekspertiisi läbiviimisega ja 
vajalike tööde teostamiseks moodustati töörühm koosseisus Kadri Tali ja Marek 
Sammul. Välitöid teostati 2002 aasta juunis ja septembris. Eksperthinnangu vormistas 
Kadri Tali. Töö teostamise lepingujärgne tähtaeg oli 01.10.2002. 
Täname nõu ja abi eest kaitsealaga tutvumisel Lauri-Indrek Tummelehte ja eelmise 
kaitse-eeskirja koostajat Eerik Leibakut. 
 
Ekspertiisiakt on vormistatud neljas eksemplaris, mis jäävad Lääne-Virumaa 
Keskkonnateenistusele, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonnale, Lahemaa 
Rahvuspargi Administratsioonile ja PKÜ-le. 
 
 
 
 
 
 
/    / 
 
Kadri Tali 
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2. Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja analüüs 
2.1 Esitatud materjalid 
 
Tellija esitas ekspertiisiks järgmised materjalid: 
 

1. Ekspertiisi lähteülesanne 1 leheküljel (lisa 1); 
2. Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri 7 leheküljel (lisa 2); 
3. Ohepalu looduskaitseala kaart mõõtkavaga 1:25000 (lisa 3); 
4. Liidetava ala (EMKAV ala nr. 252) inventeerimisankeedid; 

 
Täiendavalt kasutati Maaameti kodulehel asuvat piirkonna katastrikaart 2002 a 
septembrikuu seisuga ning muretseti Loobu ja Aegviidu metskondade 
metsakorralduse kaardikihid MapInfo formaadis. 

 
 

2.2 Seletuskiri 
 
Esitatud materjalide hulgas puudub kaitse-eeskirja seletuskiri. Sellest tulenevalt on 
raske ja kohati võimatu täita lähteülesande (lisa 1) punktides 3, 4 ja 5 toodud nõudeid, 
kuna kaitse-eeskirjast endast ei selgu milliseid eesmärke on erinevate tsoneeringute 
puhul eri kaitserežiimide kehtestamisega taotletud. Nimetatud põhjustel tuli ka 
sihtkaitsevööndite hindamisel lähtuda peaasjalikult kaardimaterjalist. Kokkupuutuvate 
piiridega ja ühesuguse kaitsekorraga vööndid liideti omavahel. 
 
 
2.3. Kaitseala piirid ja tsoneering 
 
Seletuskirja puudumine ei võimaldanud saada seletust ka piiride valiku osas.  
Esitatud materjalide põhjal ning peale kohapeal olukorraga tutvumist selgus vajadus 
mõningate välispiiri paiknemise muudatuste järele. Suurel määral oli vaja parandada 
piirikirjelduse sõnastust. 
Piirikirjeldus algab Kadrina ja Kuusalu valla piiril Sauniku maaüksuse põhjanurgast ja 
on väheste parandustega jälgitav kuni Alemäe maaüksuse kagunurgani. Nimetatud 
maaüksuse piirilt kirdesse suunduvat piirilõiku ei saa kirjeldada kulgevana kõlviku 
piiri mööda ja see sõnastati ümber. 
Liivasauna maaüksuse lõuna ja kagupiiril on kaitseala loomulikumaks piiriks 
maaüksust läbiv kraav mitte maaüksuse enda piir. Kuivõrd puudub põhjendatud 
vajadus kraavist lõuna ja kagupoole jäävate Liivasauna maaüksuse maatükkide 
kaitsealast väljalõikamiseks, tuleks nimetatud maatükid liita kaitsealaga, vastasel 
juhul ei ole tagatud väikse madalsoolaigu säilimine. Kaitseala põhjaosas ümber 
Tuksmani soo kulgeva piiriosa kirjeldus on eksitav ja pole jälgitav. Selle lõigu jaoks 
koostati täiesti uus piirikirjeldus.  
Kõrvekülast loodes ja läänes ei ole kaitseala piir looduses ega kaasaegsetel kaartidel 
jälgitav, seetõttu on alates Haugase maaüksuse põhjatipust otstarbekas piiri nihutada 
Haugase, Tedremängumaa, Tammissaare ja Sepatoa maaüksuste katastripiirideni.  
Rutkamäe skv idapiiril on hetkel kehtiva kaitse-eeskirja järgi kaitseala piiriks Põima 
kanal, kuid uue KE koostajad on piirikirjelduses kasutanud vallapiiri. Viimase 
muudatusega ei saa siiski nõustuda, kuna kanal on looduses kahtlemata loogilisemaks 
piiriks. Et vallapiir jookseb sisuliselt mööda oosi harja, siis ei ole sellise piiri 
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paiknemise korral tagatud ka maastiku säilimine. Piirikirjeldus parandati nii, et 
välispiir kulgeb piki Põima kanalit. 
Alajaotuses 2.4.1. esitatud täiendatud ja parandatud piirikirjelduses on lisaks juba 
viidatud puudustele ka püütud võimaluse piires asendada endiste talumaade piirid 
nüüdseks katastrisse kantud maaüksuste piiridega ning täpsustatud riigimetsamaa osas 
kvartalite ja eraldiste numbreid.  
 
Kaitse-eeskirjas on sätestatud kaks loodusreservaati, mis on I kategooria kaitsealuse 
liigi (Ciconia nigra) püsielupaikade säilitamiseks hädavajalik. 
Kaitsealal on 11 sihtkaitsevööndit. Kuna mitmed neist omavad ühist piiri ja ka sarnast 
kaitsereziimi, tuleks lihtsustamise huvides omavahel liita vähemalt Priisaare ja 
Tuksmani ning Mõndavere ja Udriku skv-d.. Alajaotuses 2.5.4 on parandatud 
Tuksmani vööndi kirjelduse sõnastust, Sinipalu vööndis ei õnnestunud leida meie 
kasutada oleva metsakorralduse kaardilt ala koosseisus mainitud metsakvartaleid 131, 
132 ja 170, kvartalid 145 ja 154 aga ei asu üldse kaitseala piires. Ellamaa vööndis ei 
olnud võimalik kaardil leida kvartaleid 178, 187, ja 170, kirjeldusest puudus kv. 172. 
Mitmete vööndite osas esines vigaseid katastriüksuste tunnuseid, mis oluliselt 
raskendas maatükkide leidmist. 
Jälgitavuse huvides tuleks sihtkaitsevööndite kirjeldus kaitse-eeskirjas järjestada 
nende paiknemise järgi looduses reas põhjast lõunasse ja läänest itta. 
 
Piiranguvööndite kirjelduse osas leidub üksikuid parandusi, samuti lisanduvad Katku 
piiranguvööndisse talumaad 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, A14, 9, A33, A19, 8, 22, 13, 14 
kaitsealale jäävas osas.  
 
Tegevused piiranguvööndis tuleks jagada kahte ossa: keelatud tegevus ja lubatud 
tegevus. Kaitse-eeskirja projekt lubab väetiste kasutamise , välja arvatud metsamaadel 
ja looduslikel rohumaadel. Sellise sõnastuse puhul võib tekkida probleeme looduslike 
rohumaade defineerimisega ja soovitada tuleks sõnastuse muutmist selliselt, et 
väetiste kasutamine oleks lubatud üksnes põldudel. Lubatud tegevuste osas ei saa 
kindlasti nõustuda veekogude kuju ja veetaseme muutmise lubamisega! Kuna 
Ohepalu looduskaitsealast suurema osa moodustavad rabad, soostunud metsad ja 
looduslikud veekogud, on igasugune veereziimi muutmise lubamine kaitsealal enam 
kui kummaline. Samuti ei saa kuidagi nõustuda ka lõige (3) punkt 4) prügi ja heitmete 
ladustamise lubamisega, kui see ei seisne just kodumajapidamises tekkinud 
tavajäätmete komposteerimises. Parandatud tekst on ära toodud alajaotuses 2.4.5. 
 
 
2.4. Kaitse-eeskiri 
2.4.1 Üldsätted 
 
§ 1. Reguleerimisala 
Paragrahv võiks koosneda kolmest lõikest, millest esimesse tuleks lisada kaitseala 
kaitse-eesmärk: 
(1) Ohepalu looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu 20.märtsi 1973.a. määrusega nr.115 “Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
01.juuni 1971.a. määruse nr.300 punkti 1 osalise muutmise kohta” (ENSV Teataja 
1973, 13, 111) Lahemaa rahvuspargi lõunaosa ning Lääne-Viru Maavalitsuse 
04.oktoobri 1993.a. määrusega nr.125 “Taimestiku kaitsealade moodustamise kohta” 
moodustatud Tapa piirkonna käpaliste kaitseala baasil. 
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Kaitseala ülesandeks on loodusmetsade, inimpuutumatute soode, rabade, kaitsealuste 
liikide elupaikade, Tapa–Pikassaare ja Ohepalu–Viitna oosistu kaitse. 
 
Lõiked (2) ja (3) jäävad samaks ja lõige (4) tuleks esitada § 2 lõikena (2) millele 
eelneks lõikena (1) kaitseala välispiiride kirjeldus.  
 
§ 2. Kaitseala piir 
(1) Ohepalu looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kadrina vallas Sauniku 
maaüksuse (27301:001:0581) põhjanurgast kagu suunas mööda sama maaüksuse ja 
Liiva maaüksuse (27301:001:0230) kirde- ja põhjapiiri kuni lõikumiseni Tabani A62 
maaüksuse piiriga. Edasi mööda Tabani A62 loodepiiri kuni Rehemäe maaüksuse 
(27301:001:0261) edelanurgani, siis mööda Rehemäe maaüksuse kagupiiri, 
Koplimetsa (27301:001:0220) kagupiiri, Hirve (27301:001:0180) kagu- ja kirdepiiri 
kuni Põllumuru maaüksuse (27301:001:1050) lõunanurgani, siis mööda Põllumuru 
maaüksuse kagu- ja kirdepiiri kuni Sepa maaüksuse (27301:001:0011) kagupiirini, 
sealt mööda sama maaüksuse kagupiiri, Kruusimäe maaüksuse (27301:001:0016) 
kagu- ja kirdepiiri ja Köömnemäe maaüksuse (27301:001:1120) kagupiiri kirde 
suunas kuni Alemäe maaüksuse (27301:001:0940) edelapiirini, edasi mööda sama 
maaüksuse edela- ja lõunapiiri. Alemäe maaüksuse kagunurgast kulgeb piir 375 m 
mööda sama maaüksuse kirdepiiri kuni lõikumiseni põhja-edelasuunalise kraaviga 
(punktis 59˚24′31″ p. l., 25˚55′39″i.p.), sealt sirgjoonena kirdesse Vennaste A27 talu 
maal kuni loodesse ja kirdesse suunduvate kraavide nurgani, sealt mööda kraavi kirde 
suunas läbides ka Eedeni A23 talu maa kuni Veskivälja maaüksuse (27301:001:1280) 
edelapiirini. Piir jätkub mööda viimatinimetatud maaüksuse edela- ja lõunapiiri kuni 
lõikumiseni Keldrisaare maaüksuse (27301:001:1330) piiriga, edasi mööda 
Keldrisaare maaüksuse loode-, edela- ja kagupiiri kuni lõikumiseni Liivasauna 
maaüksuse (27301:001:0270) piiriga, siis mööda Liivasauna maaüksuse lääne- ja 
edelapiiri kuni Liivasauna ja Välja (27302:001:1870) maaüksuse piiril oleva kraavini. 
Edasi mööda mainitud kraavi kirde suunas, läbides Liivasauna maaüksuse. Piir jätkub 
piki Kopase II (27302:001:0670) kagupiiri ja selle mõttelisel pikendusel olevat kraavi 
kuni riigimetsa piirini.  
Riigimetsa piiril suundub piir piki põhjaloodesse käänduvat kraavi loodesse kuni 
riigimetsa kvartali 160 eraldise 14 läänenurgani ja sealt piki eraldiste 14, 15, 16 
loodepiire ja sellel olevat pinnasteed läbi kvartalite 161 ja 162 kirdesse. Kvartalis 164 
järgib piir eraldise 9 loode ja kirdepiiril olevat pinnasteed kuni tee lõikumiseni 
kvartali 164 piiriga, suundub edasi mööda nimetatud kvartali läänekirde piiri kagusse, 
sealt piki sama metsasihti suunda muutmata läbi maaüksuse A88 sama maaüksuse 
kagupiirini ja siis mööda seda kirde suunas kuni Loobu-Tapa teeni. Piir jätkub lõuna 
suunas mööda Loobu-Tapa tee teemaa läänepiiri kuni talu Järve A137 põhjanurgani, 
sealt mööda mõttelist sirgjoont läbi kvartali 174 kuni Järve maaüksuse 
(27301:001:1180) loodenurgani, edasi mööda riigimetsa kvartalite 176 ja 179 ning 
201 idapiire kuni viimatinimetatud kvartali lõunanurgani ja sealt suunda muutmata 
läbi talude Kooli 16 ja Loigu 17 kuni maaüksuse Haugase (27302:001:1540) piirini, 
siis mööda sama maaüksuse loode ja edela piiri, Tedremängumaa (27302:001:0011) 
ja Tammissaare (27302:001:1090) läänepiiri, Sepatoa (27302:001:1810) loode- ja 
edelapiiri ja viimatinimetatud maaüksuse edelanurgast edela suunas piki pinnasteed, 
mis loodes piirneb talumaadega A56, A66, A53, A55, A64, A63, A62 ja A61. 
Piir jätkub lõuna suunas mööda vallapiiri kuni Pibari maaüksuse (35206:002:1133) 
kirdenurgani, sealt mööda Suuremäe A59 talumaa kirde- ja Majori (27302:001:1261) 
maaüksuse edelapiiri kuni riigimetsa piirini. Piir jätkub kirde, kagu, lõuna ja edela 
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suunas ümber Loobu metskonna maatüki XXXIX (27302:001:0370) kuni ristumiseni 
Põima kraaviga maaüksuse (27302:003:0361) loodenurgas, sealt mööda Põima kraavi 
edela ja lõuna suunas kuni Mardi-Jüri-Kusta (27302:003:1051) maaüksuse 
edelanurgani, sealt sirgjoones kagu suunas mööda talude 41, 41a, Mäeotsa 40, 19b, 
19a, Pooleadra 20, Kivitoa 21, Kullaaru 22b, Paemurru 22a, Kööbaste 23, Otri 10 ja 
Pinasepa 4, 7, Männiku 17a, Ülejõe 18, Valgesoo 51, Siimanni 11, 9, Otsa 8 ning 13b 
kirdepiiri kuni viimatinimetatud talu kagunurgani, siis edela suunas mööda talude 13b 
ja 13a kagupiiri kuni Jõeääre maaüksuse (27302:003.0680) kagunurgani. Piir jätkub 
mööda Jõeääre maaüksuse idapiiri, Uru maaüksuse (27302:003:0740) kagu- kirde- ja 
edelapiiri, Jõeääre põhjakirde-, Abrami 10a, Rätsepa 13 ja Valgesoo 51 edelapiiri kuni 
Valgejõeni, siis mööda jõe paremkallast kuni talu 33a edelanurgani Kuusalu vallas. 
Sealt jätkub piir mööda riigimetsa kvartalite 276 loode-, 265 edela- ja loode ning 229 
läänepiiril olevat kraavi viimatimainitud kvartali loodenurgani (ühtlasi Aegviidu 
metskonna maatükk nr.43 (35206:002:0380) loodenurk), siis mööda talu 16 kagu- ja 
edelapiiri ja talu Sakssaare A47 kagu- ja edelapiiri kuni viimatinimetatud talu 
läänenurgani. Piir jätkub mööda riigimetsa kvartalite 188, 171, 146 ja 133 piire edela 
ja põhja suunas kuni Kulli maaüksuse (35206:002:0853) lõunaedelanurgani. Piir 
jätkub mööda Kulli maaüksuse edelapiiri ja talu teed läbi Kulli, Luuka A71 ja Karu 
A70 talude kuni Ohepalu Pala teeni, seda mööda kagusse kvartali 134 läänepiirini ja 
piiriks olevat kraavi mööda kirdesse Pala ojani, sealt oja mööda loodesse kuni kvartali 
121 lõunanurgani ja nimetatud kvartali ning Loobu metskonna kvartali 281 kagupiiril 
olevat kraavi kuni kraavi lõikumiseni metsasihiga, mis on Loobu metskonna kvartali 
281 ja 276 idapiiride pikenduseks. Piir suundub mööda nimetatud sihti põhja suunas 
kuni ristumiseni kvartali 266 lõunapiiril oleva metsasihiga ja sealt edasi läände piki 
nimetatud sihti kuni kvartali 266 kagunurgani. Edasi kulgeb piir piki kvartali 266 
idapiiri maaüksuse Pällu I (35206:002:0980) kagupiiril asuva pinnasteede ristini, 
edasi lääne suunas mööda majani minevat taluteed üle Pällu I maaüksuse ja Aruaia 
A90 õuemaa idanurga juurest otse põhja suunas mööda metsasihti kuni vallapiirini, 
edasi mööda vallapiiri loode suunas kuni Sauniku maaüksuse (27301:001:0581) 
põhjanurgani. 
 
 
2.4.2 Kaitsekorra üldpõhimõtted 
Teine peatükk vastab üldiselt viimasel ajal vastu võetud kaitse-eeskirjade 
ülesehitusele, kaitse-eeskirja projektis tuli parandada ja uuendada viiteid Riigi Teataja 
numbritele . Lisaksime veel mõningaid märkusi, mida tuleks arvestada: 
§4 lõige (1) puuduvad viited piiranguid sätestavatele punktidele kaitse-eeskirjas, mida 
nimetatud lõikes on mainitud. Sama paragrahvi lõikes (2) tuleks eraldi nimetada 
telkimist selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades ja telkimist õuemaal, mis võib 
toimuda ainult omaniku loal. 
§5 lõige (2) esimene lause “Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse vöönditi 
käesoleva kaitse-eeskirjaga.” on liigne. Lõige (4) punkt 4) tuleks ära jätta, kuna 
teaduslikke uurimistöid kaitsealal reguleerib §6. Lihtsuse ja arusaadavuse mõttes 
oleks otstarbekas sama paragrahvi punkt 5) lisada lõikele (4). 
 
 
2.5.4 Sihtkaitsevöönd 
Sihtkaitsevöönditest liideti kõrvutiasetsevad Tuksmani ja Priisaare skv-d ning Udriku 
ja Mõndavere skv-d. Teiste sihtkaitsevööndite osas tuli kohati parandada sõnastust, ja 
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täpsustada metsakvartalite numbrite vastavust viimase metsakorralduse kaardikihil 
olevatega. Sihtkaitsevööndite kirjeldus on parandatud sõnastuses järgmine: 
(1) Tuksmani sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas talumaad A88 ja A89 
kaitsealale jäävas osas ning Loobu metskonna maatükk XXX kuni kvartali 179 
põhjapiirini, välja arvatud kvartal 174. Kadrina vallas Loobu metskonna maatüki 
XXX (27301:001:0360) kvartal, Loobu metskonna maatükk XXXIV 
(27302:001:0320), maaüksusus Saaretüki (27301:001:0492) ja talumaad A142, Pagari 
15 ja Kooli 16 kaitsealale jäävas osas;  
(2) Udriku sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas maaüksuste Idlamäe A49, 
Mudaaugu A83, Mäe A84, Matsu A89, Priidu A85, Kivistiku A86 ja Iidlamäe 
(27301:001:0920) maa, mis jääb neid maaüksusi läbivast loode-kagusuunalisest teest 
kirde poole, maaüksus Luide A87, Loobu metskonna maatükk XXXVIII 
(27302:001:0360) ja nimetatud maatükiga piirnev ida poole jääv riigimaa kvartali 192 
osas ning maaüksused 1 (viis lahustükki), 2 (neli lahustükki), 3 (neli lahustükki), 4 
(kolm lahustükki), 5 (neli lahustükki), 6 (kuus lahustükki), 7a (kuus lahustükki), 7b 
(viis lahustükki), 8 (kuus lahustükki), 9 (kaks lahustükki), 10 (viis lahustükki), 
Muraka raba B, 13, 14, 16, 17, 18, 19 (kaks lahustükki), 22, B20b, A20a, A15, A16, 
A17, A19, A20 (kaks lahustükki), A21 (kaks lahustükki), A22 (kolm lahustükki), 
A23, A24, A25, A26, A27, A28, A33, Männiku A29, Iva A30, Orma A31, A53, A55 
(kaks lahustükki), A56, A61, A62, A63, A64, A65, Turbaraba Lit. 4, A119, A120, 
A121, A122, A123, A124, ja A125; maaüksused Vahi-Uuetoa (27302:001:1400), 
Välja (27301:001:1870), Ivo (27302:001:1100), Mäe-Välma (27302:001:0650), 
Tuimõtsa-Hansu (27302:001:0622), Tuimõtsa-Reinu (27302:001:0380) Läsna jõest 
lääne poole jäävas osas, Liivaku-Aadi (27302:001:0730), Jõeotsa (27302:001:0520), 
Liivaku (27302:001:0780), Kaerasaare (27302:001:0950), Abrami (27302:001:1110), 
Kohtu (27302:001:0590), Tabani A62, Heina A34 kaitsealale jääv osa, Naerisaare 
A35, Suuresaare A26, Vennaste A27 kaitsealale jääv osa, Eedeni A23 kaitsealale jääv 
osa, Keldrisaare A24, A14a, B14b, 31, 17, 16, 15, 15a, 8, X, B7-b, A7-a, 6, 5, 4, 
Põlend mets A, A17, A46, A30, A29, Uue-Välma 21, A73 Läsna jõest lääne poole 
jäävas osas, Rüüsaare 23, A64, A19, Liivaku 25 ja D. 
(3) Kaansoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallas Valgejõe metskonna 
kvartalid 282, 283 (riigimaa osas), 122 ja 124, kvartalid 134, 135 ja 136 Kolu-Pala 
teest põhja poole jäävas osas; 
(4) Sinipalu sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Kuusalu vallas Aegviidu metskonna 
maatüki nr.41 (35206:002:0360) kvartalid 133, 146, 147, ja kvartali 134 Kolu-Pala 
teest lõuna poole jääv osa; 
(5) Ellamaa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kuusalu vallas Aegviidu metskonna 
maatükk (35206:002:0360) kvartali 135 Kolu-Pala teest lõuna poole jäävas osas, 
kvartalite 148, 171, 172 (Sakssaare teest põhja poole jäävas osas), 188 ja maaüksus 
Korjokse (35206:002:0090); 
(6) Ohepalu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas Loobu metskonna 
maatükk XXXIX (27302:001:0370), maaüksused A54, A55, A56, A77, maaüksuste 
A46 ja A50 maa Kadrina vallas, maaüksuste 32, 44 ja 43 kaitsealale jääv osa, Kuusalu 
vallas Aegviidu metskonna maatükk nr.41 (35206:002:0360) kvartalite 172 ja 189 
Sakssaare teest lõuna poole jäävas osas ning kvartalite 190 ja 230 osas. 
(7) Rutkamäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Kuusalu vallas Aegviidu metskonna 
maatükk nr.41 (35206:002:0360) kvartalite 265, 266, 267, 276, 277, 278, 283 ja 284 
osas, maaüksuste Puusepa 37, Venetoa (27302:003:0270), Pearna (27302:003:0301), 
Jaguri 19, Trummi 18, Tugi 17a, Sepatoa 17, Tisleri 16, Pikassaare (27302:003:0345), 
Nurga (27302:003:0183), Kärneri (27302:003:0073), Kiigemäe (27302:003:0461), 
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Mardi-Jüri-Jakob 12b ja 41 lahusmaatükkide maa Aegviidu metskonna maatüki nr.41 
ning Põima kanali vahel;  
(8) Rutkavälja sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas Põima kanalist kagu 
poole jäävad talude 41, 41a , Mäeotsa 46, 19b, 19a, Pooleadra 20, Kivitoa 21, 
Kullaaru 22b, Paemurru 22a, Kääbaste 23, Otri 10, Pinasepa 4 ja 7 maatükid.  
(9) Tapa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas talude Männiku 17a, Ülejõe 
18, Valgesoo 51 Valgejõe-äärsed lahusmaatükid, talude Rätsepa 13, Siimanni 11, 
Abrami 10a, 9, Otsa 8, 13a, 13b ja Männiksaare 18b kaitsealale jääv osa. 
 
§ 14 (2) sõnastada: Sihtkaitsevööndites on keelatud majandustegevus ja loodusvarade 
kasutamine v.a. käesoleva KE §13 lubatud ja nõutavad tegevused poollooduslike 
koosluste säilimiseks. 
 
 
2.5.5 Piiranguvöönd 
§ 17. Vööndi kirjeldus 
1) Kõverjärve piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas Loobu metskonna 
kvartalite ja 174 kaitsealale jäävad osad;  
2) Katku piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas A56, A2, A52, A79, A73, 
A70, 27, Tuimõisa Reinu A26 (kaks lahustükki), Tuimõtsa Hansu B27, Mägede 
A104, A137, Katku 500, Katku 29, Katku 21, A118, A116, A113, A110, A111, 
A114, Loigu 17, 18, 19, A20a, B20b, 9, A32, 2, 3, 4, 10, , 5, 6, 7a, 7b, A14, 9, A33, 
A19, 8, 22, 13, 14 kaitsealale jäävas osas  
 
§18 Piiranguvööndis lubatud tegevus 
(1) Piiranguvööndis on lubatud väetiste ja keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine 
põldudel. 
(2) Kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:  

1) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd,  
2) sildade ja truupide rajamine;  
3) vanade karjääride tasandustööd paiga loodusliku ilme taastamiseks;  
5) teede rajamine; 
6) taluhoonestuse taastamine;  
7) ulukite arvukuse reguleerimine;  
8) kalapüük. 

 
§19 Piiranguvööndis keelatud tegevus 

(1) uute maaparandussüsteemide rajamine;  
(2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;  
(3) lõppraie, välja arvatud Mägiküla ja Mäetaguse piiranguvööndites 
turberaiena.  

 
§20. Piiranguvööndi metsa kaitse 
Piiranguvööndi metsad kuuluvad kaitsemetsa kategooriasse, metsa kaitse-eesmärgid 
on looduskaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. 
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3. Muud kaitsealaga seotud küsimused 
 
Kaitseala edela ja lääneosas jäävad tänase seisuga kaitse alla võtmata mitmed 
metsisemängualad, samuti mitme kilomeetri ulatuses Valgejõe looduslikku, 
kraavitamata voolusängi. Need alad jäävad Eesti Kaitseväe õppepolügooni piiresse ja 
ei ole praegu teadaolevalt otseselt ohustatud. Eeldasime, et metsise 
kaitsekorralduskava ja kaitsejõudude tegevus tagavad piisava looduse kaitse ka 
väljaspool ala piire, vastasel korral tuleks edaspidi kaaluda kaitseala piiride 
laiendamist.  
 
4. Kokkuvõte 
 
Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu on peale ekspertiisiaktis viidatud 
vigade likvideerimist rahuldavalt koostatud dokument ja selle võib esitada Vabariigi 
valitsusele kinnitamiseks. 
 

 


