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Taotlus Muraste looduskaitseala
kaitse-eeskirja muutmiseks
Austatud härra Sandla
Olete esitanud taotluse Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmiseks. Ettepanek on muuta
Vabariigi Valitsuse 18.08.2005 määrust nr 220 „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja
kaitse-eeskiri“, täiendades § 4 lõiget 7 punktiga 6 järgmises sõnastuses: uute avalikus kasutuses
olevate juurdepääsuteede rajamine. Muutmise eesmärk on rajada läbi kaitseala uusi
juurdepääsuteid. Olete lisaks märkinud, et sealhulgas tuleb arvestada ka seda, et uue
juurdepääsutee rajamisega ei tohi kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist
või kaitstava loodusobjekti seisundit.
Ettepaneku lisaks oleva Harku Vallavalitsuse tellimusel valminud töö „Tilgu tee ümbruse
mahuline visioon“ eskiiside järgi jäävad planeeritud teed Muraste looduskaitseala
Muraste sihtkaitsevööndisse. Muraste looduskaitseala kuulub ühtlasi Natura 2000 võrgustikku.
Kaitsealal kehtiva kaitse-eeskirja § 4 lõike 7 kohaselt on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud
teede ja tehnovõrgurajatiste hooldustööd ning uute rajatiste rajamine kaitseala tarbeks ja rajatiste
hooldustööd. Nimetatud regulatsioon on kehtestatud looduskaitseseaduse § 30 lõike 4 alusel, kus
on loetletud tegevused, mida saab üldse sihtkaitsevööndis kaitstava loodusobjekti säilimiseks
vajalike tegevustena või tegevustena, mis seda objekti ei kahjusta, eeskirjaga lubada. Selle sätte
järgi saab eeskirjaga lubada ainult tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist
kaitsealal paikneva kinnistu, kaitseala või riigikaitse tarbeks, ja olemasolevate rajatiste
hooldustöid.
Küsimus ei ole ainult eeskirja muutmises või selleks seaduses antud võimaluses. Kui seadus lubaks
eeskirjaga sihtkaitsevööndis lubada teede ja rajatiste rajamist muul otstarbel kui kinnistu, kaitseala
või riigikaitse tarbeks, oleks eeskirja muutmisega sellise võimaluse andmine sellele vaatamata
küsitav. Kaitsealal ei saa lubada tegevusi, mis kahjustaks kaitse-eesmärgiks olevate väärtuste
seisundit ja ala terviklikkust. Lisatud dokumendis planeeritud teed jäävad kaitseala ja Natura ala
kaitse-eesmärgiks
olevale
elupaigatüübile
lubjakivipaljandid
(8210)1
ning
metsaelupaigatüüpidele, milleks on rusukallete ja jäärakute metsad (9180*), soostuvad ja
soolehtmetsad (9080) ning vanad loodusmetsad (9010*). Samuti planeeritakse tee rajamist üle
kaitseala eesmärgiks seatud Põhja-Eesti paekalda. Uue tee rajamine selliselt, et see ei kahjustaks
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looduslikus seisundis olevaid elupaigatüüpe ja paekallast, on suure tõenäosusega võimatu, eriti
arvestades seda, et tee rajamiseks üle järsu ja kõrge astangu tuleks lõhkuda paekallast, millel
asuvad lubjakivipaljandid, teha pinnasetöid, samuti raieid ja kuivendustöid metsas. Sellised tööd
kahjustaksid paekallast, hävitaksid elupaigatüübid ehitise alla jäävalt alalt ning halvendaksid
elupaigatüüpide seisundit teega piirnevatel aladel.
Ettepaneku juures olevas töös „Tilgu tee ümbruse mahuline visioon“ on muuhulgas välja pakutud
lahendusi, mis arvestaks juba olemasolevaid teid ja rajatisi. Nende baasil ühenduse parandamine
oleks kaitseala väärtustele kõige väiksema mõjuga.
Eelpool toodut arvestades ei võta Keskkonnaministeerium teie ettepanekut muuta
Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja, et lisada sinna avalikus kasutuses olevate
juurdepääsuteede rajamise võimalust, menetlusse. Juurdepääsuvõimaluste parandamiseks on
olemas võimalus kasutada olemasolevaid teid. Kehtiv kaitsekord annab kaitseala valitseja
nõusolekul võimaluse teostada olemasolevate teede ja rajatiste hooldustöid.
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