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Orienteerumisklubi West 2016. võistluste ja
orienteerumisneljapäevakute läbiviimine
Austatud Sander Blehner
Keskkonnaamet tutvus Orienteerumisklubi West 2016. aastal kavandatavate võistluste ning
orienteerumisneljapäevakute läbiviimise kava ja rajakaartidega (Eesti Orienteerumisliidu
kaardiserver).
Orienteerumisvõistlused on kavandatud läbi viia 12. mail Pärnu maastikukaitsealal, 06.
oktoobril Rannapargis ja Pärnu rannaniidu looduskaitsealal, 15.-16. oktoobril Luitemaa
looduskaitsealal Luidete sihtkaitsevööndis ja Vanamänniku sihtkaitsevööndis.
Orienteerumisneljapäevakud toimuvad kalenderplaani alusel 14.04.–06.10.2016 lisaks
eeltoodud aladele ka Valli pargis, Munamäe pargis, Uulu mõisa pargis, Audru mõisa pargis,
Tõstamaa mõisa pargis, Tõhela-Ermistu hoiualal, Kolga looduskaitsealal, Niidu
maastikukaitsealal, Uulu-Võiste hoiualal ja Tori põrgu kaitsealal. Soovite võistluste ja
orienteerumisneljapäevakute läbiviimise ajaks nõusolekut liikumiseks mööda metsateed
rajameistri autole ja infotehnoloogilise ajavõtusüsteemiga autole.
Parkide kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu
säilitamine. Parkide kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrusega nr 64
„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ (edaspidi: kaitse-eeskiri).
Kaitse-eeskirja § 5 alusel on pargis lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks
ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga
rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata
kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja nõusolekul. Mootorsõidukiga tohib sõita ainult
selleks määratud teedel ning parkida tuleb parklas.
Pärnu maastikukaitseala on moodustatud Pärnu rohelise vööndi metsamaastiku, metsakoosluste
ja kaitstavate liikide elupaikade ning elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas
kaitseks. Kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrusega nr 159 „Pärnu
maastikukaitseala kaitse-eeskiri“. Kaitse-eeskirja § 6 lõike 3 alusel on kaitsealal lubatud
rahvaürituse korraldamine paikades, mille kaitseala valitseja on ette valmistanud ja tähistanud,
ning kuni 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata
kohtades. Rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja
tähistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
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Pärnu rannaniidu looduskaitseala on moodustatud elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta
nimetab I lisas (loend kaitse-eeskirjas) ja II lisas nimetatud liikide elupaiku ning nõukogu
direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide ja nende
elupaikade ja looduskaitseseaduse alusel II kaitsekategooriasse kuuluvate taimeliikide ja nende
elupaikade kaitseks. Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitsekord on kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 08.05.2007 määrusega nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri“.
Kaitse-eeskirja § 9 lõike 1 ning § 13 lõike 2 alusel on sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis
lubatud rahvaürituse korraldamine, sealjuures rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse
korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
Kolga looduskaitseala on moodustatud nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide (loend
määruses) ja II lisas nimetatud liikide ning nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku
linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused
liigid, kaitseks. Kolga looduskaitseala kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30.03.2006
määrusega nr 87 „Kolga looduskaitseala kaitse-eeskiri“. Kaitse-eeskirja § 5 lõike 1 kohaselt on
Saulepi sihtkaitsevööndis inimeste viibimine keelatud 15. veebruarist 31. juulini.
Orienteerumisneljapäevak on kavandatud Kolga looduskaitseala Kolga-Veski piirkonnas läbi
viia 04.08.2016. Kaitse-eeskirja § 5 lõike 5 alusel on kaitsealal lubatud kuni 15 osalejaga
rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades ja kuni 50 osalejaga rahvaürituse
korraldamine selleks ettevalmistatud ning tähistatud kohtades. Rohkem kui 15 osalejaga
rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades ja rohkem kui 50 osalejaga
rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud ning tähistatud kohtades on lubatud üksnes
kaitseala valitseja nõusolekul.
Tõhela-Ermistu ja Uulu-Võiste hoiualad on moodustatud Vabariigi Valitsuse 18.mai 2007
määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“. Tõhela-Ermistu hoiuala
kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide (loend
määruses) kaitse. Uulu-Võiste hoiuala kaitse-eesmärk on samuti nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide (loend määruses) kaitse. Looduskaitseseaduse §
32 lõike 2 alusel on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja
kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine,
samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi.
Niidu maastikukaitseala kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 01.02.2007 määrusega
nr 34 „Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri“. Kaitseala moodustati eesmärgiga tagada
metsamaastiku ja seal kujunenud metsakoosluste, puisniitude ja jõeäärsete niidukoosluste ning
liikide, mida nõukogu direktiiv 2009/47/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas
ning mis on ühtlasi II ja III kategooria kaitsealused liigid, kaitse. Kaitse-eeskirja § 4 lõike 4
alusel on kaitsealal lubatud rahvaürituste korraldamine, kusjuures rohkem kui 100 osalejaga
rahvaürituste korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
Tori põrgu kaitseala moodustati Pärnu rajooni RSN Täitevkomitee 05.02.1964 otsusega nr 26
„Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate
looduslike objektide säilitamine“ Kaitstakse Pärnu jõe vasakul kaldal paiknevat kesk-devoni
liivakivipaljandit ning koopaid. Tori põrgu kaitseala kuulub Tori loodusalana Natura võrgustiku
alade nimekirja, kus tuleb tagada nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud kaitstavate
elupaigatüüpide allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220) ning koopad (8310)
säilimine. Koopaid ega paljandit ei ole lubatud mingil moel kahjustada.
Luitemaa looduskaitseala looduskasutustingimused on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
26.10.2006 määrusega 223 „Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri“ (edaspidi: kaitse-eeskiri).
Luidete sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on sealse metsa, maastikuilme, reljeefi ja haruldaste
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liikide kaitse. Vanamänniku sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsakoosluste kaitse
tagamine loodusliku protsessina ning haruldaste liikide kaitse. Kaitse-eeskirja § 10 lõike 4
kohaselt on Vanamänniku sihtkaitsevööndis keelatud viibida 1. veebruarist kuni 15. juulini.
Võistluste läbiviimise ajaks olete kavandanud 15.-16.10.2016, seega väljaspool liikumiskeelu
aega. Sihtkaitsevööndis on kaitse-eeskirja § 9 lg 2 p 1 alusel kaitseala valitseja nõusolekul
lubatud: rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas ja rohkem kui 50 osalejaga
rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.
Orienteerumisel
palume
kasutada
ainult
rajakaardil
märgitud
piirkonda.
Orienteerumisvõistluste ja orienteerumisneljapäevakute läbiviimine ei mõjuta kaitstavate
loodusobjektide kaitse-eesmärki ega loodusväärtuste soodsat seisundit.
Juhime tähelepanu, et sõidukiga sõitmine on lubatud teedel, maastikusõidukiga sõitmine on
lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Raja- ja võistlustarvikute paigaldamisel palume
mootorsõidukitega liikuda ainult mööda teid. Väljaspool teid ei ole mootorsõidukitega
liikumine lubatud.
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon nõustub „Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskirja“ §
9 lg 2 p 1 ja § 14 lg 2 p 1, „Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja“ § 4 lõike 4,
looduskaitseseaduse § 32 lõike 2, „Kolga looduskaitseala kaitse-eeskirja“ § 5 lõike 5, „Pärnu
rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskirja“ § 9 lõike 1 ja § 13 lõike 2, „Pärnu maastikukaitseala
kaitse-eeskirja“ § 6 lõike 3 ja „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja“ §
5
alusel
orienteerumisvõistluste
ja
orienteerumisneljapäevakute
läbiviimisega
Orienteerumisklubi West 2016. aasta kavas toodud kuupäevadel rajakaartidel näidatud
piirkondades.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kadri Hänni
looduskaitse juhtivspetsialist
Pärnu-Viljandi regioon
Hille Lapp 435 5616
Hille.Lapp@keskkonnaamet.ee
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