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Tabel 1. Olulised muudatused kaitsekorras (sihtkaitsevöönd – SKV; piiranguvöönd – PV).

Muudatus
Pindala

Kehtiv kaitse-eeskiri

Menetluses olev kaitse-eeskiri



 48 939,6 ha
Suuremad välispiiri muudatused:
 Liidetakse Matsalu mõisa park1 (Parkide piiranguvööndisse);
 Liidetakse Haeska hoiuala2 (piiranguvööndisse 153,2 ha ja sihtkaitsevööndisse
1,3 ha).
 Arvatakse välja 43,6 ha Kirbla asulast; 5,8 ha Keravere külast; 5,1 ha Sinalepa
külast; 3,7 ha Rooglaiu külast (viimane liidetakse Väinamere hoiualaga).

48 860,3 ha

Seletuskiri LK 45
Tsoneering


Ujuvvahenditega liiklemise
kord

7 loodusreservaati, 31 SKV ja 1 PV



6 loodusreservaati, 27 SKV, 3 PV

vt kaardimaterjali ja interaktiivseid kaardirakendusi

vt kaardimaterjali ja interaktiivseid kaardirakendusi

Lubatud kaitseala valitseja nõusolekul*:
 suurimaks lubatud kiiruseks on 15 sõlme.
 keelatud on veerollerite, purjelaudade, vesijalgrataste,
veesuuskade ja ujuvparvede kasutamine.

Lubatud ujuvvahendiga, v.a jetiga, sõitmine*:
 Välislahe sihtkaitsevööndis kiirusega kuni 30 km/h (ligikaudu 15 sõlme) ning
kaitseala jõgedel ja muudel juhtudel sihtkaitsevööndis kiirusega kuni 10 km/h.

*Piirangud ei laiene teaduslikele välitöödele ning järelevalve- ja päästetöödele.

*Tuleb arvestada ajalisi liikumispiiranguid (vt. kaardimaterjali ja interaktiivseid kaardirakendusi)
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1

Hetkel on Matsalu mõisa park eraldi kaitsealune objekt. Park on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 22. aprilli 1964. a otsusega nr 17 «Looduslikult kaunite kohtade,
parkide, põliste puude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks».
2 Kaitse alla võetud 28.02.2006 määrusega nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas“.

Jahipidamise kord
Ulukite arvukuse reguleerimiseks võib jahti* pidada kogu kaitsealal,
välja arvatud loodusreservaadis ja kaitse-eeskirjas sätestatud juhtudel
sihtkaitsevööndis.
*keelatud on ajujaht ning püüniste (välja arvatud eluspüügi püünised mingi

Lubatud kaitseala valitseja nõusoleku ainult järgmistel juhtudel:
 linnujaht kaitse-eesmärkide saavutamiseks.
 Muudel juhtudel kaitse-eesmärgi saavutamiseks, inimese elule või tervisele
tekkiva ohu vältimiseks, uluki tekitatud kahjustuse vältimiseks ja ennetamiseks
ning uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks.

püüdmiseks) kasutamine

Sihtkaitsevöönd
 Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa,
Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe,
Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise sihtkaitsevööndis on lubatud
kaitseala valitseja nõusolekul jahipidamine mingi, kähriku, rebase,
hundi ja metssea arvukuse reguleerimiseks 1. novembrist
28. (29.) veebruarini;
 Saastna, Suitsu, Kasari luha ja rannaniitude, Haeska ja Põgari
sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud
jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse
reguleerimiseks 1. novembrist 28. (29.) veebruarini;
 Sauemere sihtkaitsevööndis on lubatud kaitseala valitseja
nõusolekul jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea
arvukuse reguleerimiseks 1. novembrist 28. (29.) veebruarini.
 Väinamere vabavee, Salmi sopi, Väinamere saarte
sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike
sihtkaitsevööndis on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul
jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse
reguleerimiseks, kusjuures Matsalu siselahe ja roostike
sihtkaitsevööndi mandriosas on nimetatud tegevus lubatud 1.
novembrist 28. (29.) veebruarini.
Piiranguvöönd
Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud
jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse
reguleerimiseks 1. juulist 28. (29.) veebruarini.

Jahipidamise viisi kaitse-eeskiri ei reguleeri – vajadusel reguleeritakse viisi, aega jms
kooskõlastamisel.
Seletuskiri LK 90

Telkimise ja lõkketegemise
kord



Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja
poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud
teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel.




Lubatud õuemaal* ja kohas, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette
valmistatud* ja tähistatud;
muul juhul selleks ette valmistamata kohas järelevalve- ja päästetöödel,
kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala
valitseja nõusolekul.

*Õuemaa on hoonete teenindamiseks vajalik maa, mis on määratud kas katastriplaanil või põhikaardil.
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Ehitiste rajamise ja
väliskonstruktsioonide
muutmise kord

Sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul:
 järgmistes SKV lubatud koosluste ja liikide säilitamiseks vajalik või
neid mittekahjustav mittetootmisliku iseloomuga ehitiste
rajamine: Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu
parkmetsa, Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika,
Viita, Porimäe, Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise;
 järgmistes SKV lubatud rajatiste rajamine 15. juulist 1. märtsini:
Väinamere vabavee, Salmi sopi, Väinamere saarte
sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike
sihtkaitsevööndis

Sihtkaitsevööndis on keelatud:
 uute ehitiste püstitamine. Sihtkaitsevööndites asuvatele endistele
elamukohtadele ei ole lubatud ehitada ning need jäetakse looduslikule
arengule.
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Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
 olemasolevate ehitiste hooldustööd;
 tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitsealal
paikneva kinnistu ja kaitseala tarbeks, kusjuures kaitseala tarbeks ehitise
püstitamisel ehituskeeluvööndisse ei laiene ehitisele ehituskeeluvööndi
ehituskeeld.
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Piiranguvööndis on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul:
 uute ehitiste püstitamine;
 teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

Piiranguvööndis on lubatud:
 õuealal elamu teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamine, millega ei kaasne
ehitusteatise või ehitusloa esitamise kohustust. Elamu teenindamiseks vajaliku
ehitise all mõeldakse nt puukuuri, välikööki, sauna, garaaži vms.
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Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
 rajatise püstitamine;
 piirkonda sobivas ehitusstiilis hoone püstitamine, arvestades välja kujunenud
asustusstruktuuri, kusjuures kaitseala tarbeks ehitise püstitamisel
ehituskeeluvööndisse ei laiene ehitisele ehituskeeluvööndi ehituskeeld.
Üldjuhul lubab kaitseala valitseja uute hoonete püstitamist olemasoleval
kunagisel elamukohal;
 ehitise väliskonstruktsioonide muutmine.
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Raiete teostamise kord
Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus.

Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus.

Piiranguvööndis on keelatud:
 uuendusraie; välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40
aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja
vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid
turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo,
raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:
 Matsalu piiranguvööndis turberaie langi pindalaga kuni kaks hektarit ja lageraie
hall-lepikutes langi pindalaga kuni üks hektar (kaitseala valitsejal on sealjuures
õigus seada tingimusi maastikuilme ja koosluse loodusliku tasakaalu, liikide ja
vanuse mitmekesisuse säilitamiseks);
 Parkide piiranguvööndis puuvõrade ja põõsaste kujundamine, puittaimestiku
istutamine ja raie.
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Sihtkaitsevööndites
viibimise kord



(vt interaktiivne kaardirakendus
liikumispiirangute kohta)



Saastna, Suitsu, Kasari luha ja rannaniitude, Haeska ja Põgari
sihtkaitsevööndites on keelatud inimeste viibimine luhas ja
rannakarjamaadel lindude pesitsus- ja rändeajal (jääminekust kuni
jääkatte tekkimiseni või jäävabadel talvedel 1. märtsist kuni 15.
novembrini) kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud
kinnisasja omanikul või muul seaduslikul valdajal oma kinnisasja
piires ning teistel isikutel käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud
tegevuseks.
Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa,
Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe,
Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise sihtkaitsevööndites on

Sihtkaitsevööndis on lubatud inimeste viibimine, välja arvatud *:
 Jõgede, Kasari luha, Puise ranna, Rooglaiu, Saardu ranna, Saastna, Sauemere,
Suitsu ja Välislahe sihtkaitsevööndis jääkatte lagunemisest või jäävabadel
talvedel 1. märtsist 30. juunini;
 Neidsaare sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 31. juulini;
 Saarte sihtkaitsevööndis jääkatte lagunemisest või jäävabadel talvedel 1.
märtsist 15. juulini, välja arvatud Tauksi ja Liia saarel, kus inimestel on keelatud
viibida 15. veebruarist 31. juulini;
 Haeska, Põgari, Salmi, Sibula sonni, Siselahe ja Teorehe sihtkaitsevööndis
jääkatte lagunemisest või jäävabadel talvedel 1. märtsist 15. novembrini.









keelatud inimeste viibimine puisniitudel ilma kinnisasja omaniku
või valdaja loata 15. maist kuni heinatööde lõpuni.
Matsalu metsa sihtkaitsevööndis metsakvartali 130 eraldistes 17
kuni 21, metsakvartali 131 eraldistes 8 kuni 23, metsakvartali 134
eraldistes 5 kuni 7, metsakvartali 135 eraldistes 1 kuni 5 ja
Keravere sihtkaitsevööndi kvartali 47 eraldistes 8 kuni 13, kvartali
48 eraldistes 6 kuni 14, kvartali 53 eraldistes 1 kuni 8; kvartali 54
eraldistes 1 ja 2; kvartali 59 eraldistes 3, 4 ja 8 on keelatud
inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta 1. märtsist kuni
1. septembrini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel.
Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee,
Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe,
Väinamere saarte, «Kalatee», Jõgede ja Sauemere
sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine
kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja
päästetöödeks.
Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste
viibimine 200 m laiusel veealal Kakrarahu, Hoorahu ja Räimerahu
ümber ning 500 m laiusel veealal Valgerahu, Tondirahu, Kumari
laiu, Sipelgarahu, Papirahu ja Papilaiu ümber, välja arvatud
teaduslikeks uurimistöödeks ning järelevalve- ja päästetöödeks.
Väinamere vabavee, Salmi sopi ja Väinamere saarte
sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike
sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine, välja arvatud
teaduslikeks uurimistöödeks, järelevalve- ja päästetöödeks ning
käesoleva kaitse-eeskirja punktides 50 ja 51 lubatud tegevuseks.

*Piiranguid ei kohaldata viibimisel teedel ja külastuskorralduseks ettenähtud radadel; viibimisel ja
ujuvvahendiga sõitmisel järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud
tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel; sadamasse sõidul, sadama
territooriumil ning märgistatud laevateel; kaitseala valitseja nõusolekul Jõgede, Kasari luha, Puise ranna,
Rooglaiu, Saardu ranna, Saarte, Saastna, Sauemere, Siselahe, Sibula sonni, Suitsu ja Välislahe
sihtkaitsevööndis; Jõgede sihtkaitsevööndis kutselise kalapüügi eesmärgil ujuvvahendiga sõitmisel Sibula
sonni sihtkaitsevööndisse ja tagasi; kutselisel kalapüügil lõkspüünisega Välislahe ja Saarte sihtkaitsevööndis
ning ääremõrraga Sibula sonni sihtkaitsevööndis.

vt kaardimaterjali ja interaktiivseid kaardirakendusi
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vt kaardimaterjali ja interaktiivseid kaardirakendusi
Rahvaürituste pidamise
kord

Sihtkaitsevööndis:
 Saastna, Suitsu, Kasari luha ja rannaniitude, Haeska, Põgari,
Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa, Võigaste,
Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe,
Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise sihtkaitsevööndis on keelatud
rahvaürituste korraldamine kaitseala valitseja nõusolekuta.

Sihtkaitsevööndis on lubatud:
 kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks kaitseala valitseja nõusolekul
ette valmistatud kohas;
 kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine Jõgede sihtkaitsevööndis,
arvestades erisustega (st liikumispiirangutega).
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Matsalu siselahe ja roostike, Haeska-Saardo rannikuvee,
Metsaküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee,
Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte,
«Kalatee», Jõgede ja Sauemere sihtkaitsevööndis on keelatud
rahvaürituste korraldamine, välja arvatud 16. novembrist
1. märtsini kaitseala valitseja nõusolekul.

Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud:
 Rahvaürituse korraldamine selleks ette valmistamata kohtades.

Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
 rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine ja rahvaürituse korraldamine
selleks ette valmistamata kohas.
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Piiranguvööndis on lubatud:
 rahvaürituse korraldamine kohas, mis ei ole selleks kaitseala valitseja nõusolekul
ettevalmistatud ega tähistatud.
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Taimekaitsevahendid
Piiranguvööndis on keelatud:
 väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist
31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine
keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende
külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale;
 külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui
60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha.

Piiranguvööndis on lubatud:
 biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine põllu- ja õuemaal.

Järgmistes sihtkaitsevööndites on kaitseala valitseja nõusolekul
lubatud:
 olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd, kui need on
koosluste ja liikide säilitamiseks vajalikud või kui see neid ei
kahjusta: Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa,
Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe,
Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise.

Sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:
 olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd.

Piiranguvööndis on keelatud uute maaparandussüsteemide rajamine.

Piiranguvööndis on keelatud uue maaparandussüsteemi rajamine, välja arvatud
kaitseala valitseja nõusolekul kraavide rajamine põllu-, õuemaa või tee tarbeks.
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Maaparandussüsteemid

Kalapüüdmise kord

vt kalastuse arutelu ettekannet
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vt kalastuse arutelu ettekannet

