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Looduskaitseseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 

SELETUSKIRI 

 

1. Sissejuhatus 
 

Seaduse eelnõuga muudetakse looduskaitseseadust ja muinsuskaitseseadust, et tõhustada võimalusi 

ajalooliste looduslike pühapaikade kaitsmiseks. 

Muinsuskaitseseadust (MuKS) täiendatakse uue mälestise liigiga, milleks on looduslikud pühapaigad. 

Samuti täiendatakse muinsuskaitseseadusest tulenevaid piiranguid ning kohustatakse üle 100 m2 

suuruseid looduslikke pühapaiku muinsuskaitsealadena kaitse alla võtma. Looduskaitseseaduses (LKS) 

täiendatakse kaitsealade eesmärke, lisades neile teatud juhtudel ka kultuuripärandi kaitse. Samuti 

lisatakse looduskaitseseadusesse võimalus määrata kaitstava loodusobjekti ümber sihtkaitsevöönd 

(kehtiv regulatsioon näeb ette vaid piiranguvööndi võimaluse), et võimaldada kaitstava loodusobjektina 

kaitse alla võetud looduslikule pühapaigale tõhusamat kaitset. 

Eelnõu ja selle seletuskirja algsed kavandid on koostanud Hiite Maja SA tellimusel SA Keskkonnaõiguse 

Keskuse juristid Kärt Vaarmari (kart@k6k.ee, tel 742 4524) ja Siim Vahtrus (siim@k6k.ee, tel 742 4524), 

lähtudes tellija poolt etteantud lähteülesandest ja juhistest. Eelnõu seletuskirja mõjude hindamist 

puudutavas osas on lähtutud tellijalt saadud informatsioonist. Hiite Maja SA esindajana osales eelnõu ja 

seletuskirja kavandi koostamises Ahto Kaasik (ahto@hiis.ee, tel 7376488). 

Eelnõu osas ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust ega kontseptsiooni, kuna tegemist on 

väikesemahuliste muudatustega ning kontseptuaalsed lähtekohad on võimalik läbi kaaluda eelnõu 

menetlemise käigus. 

Eelnõu ei ole seotud muude menetluses olevate eelnõude ega Euroopa Liidu õiguse rakendamisega.  

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus. 

2. Seaduse eesmärk 
 

Seaduse eesmärgiks on täiendada kehtivat õiguslikku regulatsiooni, et oleks tagatud ajalooliste 

looduslike pühapaikade ja nendega seotud kultuuripärandi ja loodusväärtuste kaitse ning võimalused 

loodususu traditsioonide järgimiseks.  

mailto:kart@k6k.ee
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Ajaloolised looduslikud pühapaigad – hiied, pühad puud, allikad, ohvrikivid, ohvriaiad, ristipuud jm – on 

Eesti rahva ajaloo ja kultuuri oluline osa. Olles läbi sajandite ilmestanud meie looduskeskkonda ja 

kultuuriruumi, moodustavad nad ainulaadse mälestiste rühma, milles väljenduv mitmekihiline ja 

keerukas kultuuripärand sisaldab nii looduslikke kui ka materiaalse ja vaimse kultuuri tahke, ajaloolisi, 

arheoloogilisi, usundilisi, folkloorseid, etnoloogilisi ja keskkondlikke väärtusi. Rahvusvahelise 

Looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad meie vanimad kaitsealad. 

Looduslike pühapaikade kui objektide kaitsmine ei ole kehtiva õiguse kohaselt välistatud – paljud 

pühapaigad on kas muinsuskaitse või looduskaitse all. Kehtiv õiguslik regulatsioon ei võimalda aga 

kaitsta looduslikke pühapaiku terviklike pärandobjektidena, mistõttu ei ole täielikult tagatud ka põlise 

loodususu traditsioonide järgimise võimalused.  

Vabariigi Valitsuse poolt 26.07.12 heaks kiidetud Looduskaitse arengukava aastani 2020 toob välja (lk 

24), et „Eesti maastike üheks haruldasemaks ning samas ohustatumaks osaks on hiied, ristipuud, pühad 

allikad, kivid jt looduslikud pühapaigad. Olles mujal Euroopas valdavalt hävinud, hoiavad need 

ajaloolised alad olulist osa kogu Euroopa maastiku- ning kultuuripärandist. Probleemiks on pühapaikade 

vähene uuritus ja väärtustatus.“ 

Vajadus pühapaikade kui pärandobjektide kaitsmise tõhustamiseks tuleneb ka rahvusvahelistest 

konventsioonidest. Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist (Eesti poolt ratifitseeritud 27.04.06) 

tulenevate kohustuste täitmiseks tuleks kaitsta ka vaimse kultuuripärandiga seotud paiku, vastasel 

korral ei ole võimalik vaimset kultuuripärandit tõhusalt kaitsta. Looduslike pühapaikade kaitse 

tõhustamine aitaks tagada ka Maailma Looduskaitseliidu (IUCN), mille liikmeks on ka Eesti Vabariik, 

2008. a välja antud soovituste rakendamist kaitsealadel asuvate looduslike pühapaikade kaitse 

korraldamiseks. IUCN liikmena on Eesti hääletanud IUCN 2008. a maailmakongressil vastu võetud 

resolutsiooni 4.038 „Looduslike pühapaikade tunnustamine ja kaitse kaitsealadel” poolt, milles 

muuhulgas kinnitatakse, et looduslike pühapaikade kultuuriliselt sobivaks kaitsmiseks ametlike 

kaitsealade piires on vaja kiirelt tegutseda. 

Kultuuriministri käskkirjaga nr 146 1.04.2008. a on kinnitatud kultuuriministeeriumi valdkondlik 

arengukava „Eesti looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine. 2008-2012“ (edaspidi: looduslike 

pühapaikade arengukava), milles on seatud pühapaikade õiguslike küsimuste reguleerimine üheks 

peaeesmärgiks: „Tulenevalt siseriiklikest seadusaktidest ning rahvusvahelistest lepetest on Eesti riigil 

kohustus reguleerida looduslike pühapaikadega seotud küsimused viisil, mis tagab nende ja nendega 

seotud materiaalse ja vaimse kultuuripärandi ning loodusväärtuste uurimise, säilimise, taastamise ja 

edasiandmise järeltulevatele põlvedele ning tagab usuvabaduse ja võrdse kohtlemise põhimõtete 

teostamise.“ Arengukavas on ette nähtud õigusaktide analüüs ja täpsustusettepanekud, mis tulnuks 

koostada juba 2009. a detsembriks. Õigusaktide analüüs valmis SA Keskkonnaõiguse Keskusel 2011. a 

detsembris, ent õigusaktide täpsustusettepanekud seniajani puuduvad. 

Seega tuleneb rahvusvahelistest konventsioonidest ja siseriiklikest arengukavadest, et looduslike 

pühapaikadega seotud väärtuste kaitsmine iseenesest on vajalik ja õigustatud ning vastav vajadus on 
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ühiskondlikul tasandil tunnustamist leidnud. Kultuuri- ja looduspärandi kaitsmise vajadus on käsitletav 

avaliku huvina. Pühapaikade arengukava kaudu on Eesti riik näinud nende väärtuste kaitsmise 

lahendusena pühapaikade osas õigusliku regulatsiooni täpsustamist või uue regulatsiooni kehtestamist. 

Eelnõu eesmärgiks ongi nende täpsustuste ja täienduste kehtestamine. 

Ajalooliste looduslike pühapaikadena on käesolevas seletuskirjas ning eelnõus mõistetud looduslike 

pühapaikade arengukavas esitatud määratlust, mille kohaselt käsitletakse ajaloolistena pühapaiku, mille 

kasutamise algus ulatub 20. sajandist varasemasse aega. Ajaline kitsendus ei laiene ajaloolise 

matusekombestikuga seotud ristipuudele, mistõttu on käesoleva eelnõu objektiks ka 20. ja 21. sajandil 

kasutusele võetud ristipuud. 

 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 
 

3.1. Eelnõu kontseptuaalsed lähtealused 
 

Pühapaikade kaitse reguleerimisega seonduvalt on SA Keskkonnaõiguse Keskus poolt 2011. a koostatud 

analüüsis1 (edaspidi: KÕKi 2011. a analüüs) esitatud järgmised järeldused: 

1) ehkki kehtivas õiguses on olemas teatud võimalused ajalooliste looduslike pühapaikade kaitseks 

(eelkõige muinsuskaitseseaduses ja looduskaitseseaduses), ei ole need täielikud, kuna 

õigusnormidest tulenevad võimalused tegevuste piiramiseks looduslike pühapaikade aladel on 

piiratud, samuti ei ole alati võimalik tagada vaimse kultuuripärandi kaitset ega seada piiranguid 

pühapaiga rahu ja puutumatuse tagamiseks; 

2) osad sätted on kehtivas õiguses nii avarad, et olemasolevate võimaluste kasutamine looduslike 

pühapaikade kaitseks sõltub suuresti halduspraktikast; 

3) looduslike pühapaikade kaitse alla võtmiseks ei ole kehtivas õiguses otsest kohustust, mis 

tuleneks rahvusvahelistest konventsioonidest vm õigusaktidest, mistõttu otsustus pühapaikade 

kaitse osas sõltub Eesti seadusandjast ja sellest, kui oluliseks pühapaikade kaitset ühiskondlikul 

tasandil peetakse; 

                                                           

1
 K. Vaarmari, S. Vahtrus, E. Saunanen. Ajaloolised looduslikud pühapaigad. Õiguslik kaitstus ja selle edasised 

võimalused. SA Keskkonnaõiguse Keskus 2011. Internetis kättesaadav: 

http://hiis.ee/files/Pyhapaigad_Oigusanalyys.pdf  

http://hiis.ee/files/Pyhapaigad_Oigusanalyys.pdf
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4) looduslike pühapaikade arengukava kaudu on Eesti riik pühapaikade kaitse vajadust iseenesest 

juba tunnustanud ning pidanud nende väärtuste kaitsmiseks kohaseks õigusliku regulatsiooni 

täpsustamist või uue regulatsiooni kehtestamist. 

Põhimõtteliselt oleks looduslike pühapaikade kaitse tõhustamiseks võimalik täiendada kehtivat 

õiguslikku regulatsiooni kas olemasolevate seaduste täiendamise ja täpsustamise või uue õigusakti 

väljatöötamisega. Põhimõtteliste valikutena on eelnõu koostamise eelselt kaalumise all olnud 

muinsuskaitseseaduse täiendamine, looduskaitseseaduse täiendamine või uue seaduse, nn looduslike 

pühapaikade seaduse väljatöötamine. 

Eelnõus on valitud lähenemine, mille kohaselt looduslike pühapaikade kaitse alla võtmine ja kaitse 

korraldamine hakkaks edaspidi toimuma eeskätt muinsuskaitseseaduse alusel. Selle põhjuseks on 

asjaolu, et kehtiva õiguse kohaselt on looduslikud pühapaigad objektina eesmärgipäraselt kaitstud kõige 

otsesemalt muinsuskaitseseaduse alusel (looduskaitse alla on need võetud vaid juhul, kui tegemist on 

looduskaitseliselt oluliste väärtustega). Seetõttu on KÕKi 2011. a analüüsis leitud, et MuKS täiendamine 

oleks alternatiividest ilmselt kõige lihtsam ja vähem halduskoormust tekitav. Muinsuskaitseameti (MKA) 

ametnikud koos MKA juurde loodud nõuandvate organitega (mille hulka kuulub ka ajalooliste looduslike 

pühapaikade ekspertnõukogu) on kõige pädevamad kultuuriväärtuste kaitset hindama (võrreldes nt 

Keskkonnaameti ametnike pädevusega, kelle peamised ülesanded on seotud loodusliku mitmekesisuse 

kaitsega), samuti on MKA-l juba olemas kogemus looduslike pühapaikade kui mälestiste kaitse 

korraldamisel. Eelnõuga tehtavad muudatused eeldavad MKA-lt teatavat suunamuutust ning 

kohustavad looduslike pühapaikade kui mälestiste kaitsel arvestama materiaalse kultuuripärandi kõrval 

ka vaimse kultuuripärandi kaitse vajadustega. 

Looduskaitseseaduse täiendamine selliselt, et pühapaikade kaitse oleks reguleeritud eelkõige LKS kaudu, 

eeldaks põhimõttelisemat laadi muudatusi. Loodusliku pühapaiga kui iseseisva kaitstava loodusobjekti 

liigi lisamine seadusesse tooks kaasa vastuolusid LKS regulatsioonis, mille kõrvaldamine nõuaks sellisel 

määral erinorme ja täpsustusi, et selline lahendus ei oleks otstarbekas ega mõistlik.  

Samas on lisaks muinsuskaitseseadusele otstarbekas täiendada ka looduskaitseseadust, et juba 

kaitstaval loodusobjektil asuva loodusliku pühapaiga kaitseks oleks võimalik rakendada täiendavaid 

kitsendusi. Selle eesmärgiks on tagada looduslike pühapaikade kompleksne kaitse, kasutades sellel 

eesmärgil nii looduskaitselisi kui muinsuskaitselisi piiranguid (kuna ainult üks neist ei taga kaitset 

piisavalt tõhusalt).  

Uue õigusakti väljatöötamine võimaldaks küll lahendada looduslike pühapaikade kui kompleksse 

nähtuse kaitset kompleksselt, ent kuna tegemist oleks vaid üht laadi objektidega kõiki muid kaitstavaid 

objekte ja piiranguid hõlmavate laiade valdkondade kõrval nagu looduskaitse ja muinsuskaitse, oleks 

tegemist pigem õigusliku partikularismiga ehk olukorraga, kus valdkonda saaks või tuleks reguleerida 

mõne kehtiva seaduse osana või laiemalt koos teiste sarnaste teemadega. Muude riikide näited 

kinnitavad, et ajalooliste pühapaikade kaitse on reguleeritud peamiselt muinsuskaitse või looduskaitse 
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normide kaudu (nt Läti, Rootsi, Itaalia, Kreeka, Soome jm) ning eraldi üksnes looduslike pühapaikade 

kaitset reguleerivat õigusakti ei ole teistes riikides kehtestatud.2 

 

                                                           

2
 Andmed pärinevad Riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna 13.12.10 ülevaatest „Pühapaikade kaitse 

teistes riikides“  
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3.2. Kavandatud muudatuste sisu 
 

3.2.1. Looduskaitseseaduse muutmine 

 

Punktide 1-3 kohaselt täiendataks LKS § 4 lõiget 2 ning § 27 ja § 28 selliselt, et lisatakse looduskaitseala 

ja maastikukaitseala kaitse-eesmärkide hulka kultuuripärandi kaitse. Nende muudatuste eesmärk on 

võimaldada looduslikele pühapaikadele iseloomuliku looduskeskkonna kaitsmist või taastamist ning luua 

tingimused sellega seotud vaimse kultuuripärandi avaldumiseks ka looduskaitsealadel ja 

maastikukaitsealadel. 

 

Kehtiv looduskaitseseadus seab kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskonna või selle 

elementide säilitamise küll üldiseks eesmärgiks (LKS § 1 p 2) ning objekti ajaloolis-kultuuriline väärtus või 

rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus on üheks kaitse alla võtmise eelduseks (LKS § 7), ent 

otsesõnu on kultuuripärandi kaitse eesmärgina või kaitse objektiks oleva väärtusena välja toodud vaid 

kaitstavate looduse üksikobjektide (LKS § 4 lg 6)  ja rahvusparkide (§ 26 lg 2) määratlustes. Ülejäänud 

kaitstavad loodusobjektid (looduskaitsealad, maastikukaitsealad, hoiualad, kaitsealused liigid ja 

püsielupaigad) on nende definitsioonidest lähtuvalt seotud liigilise mitmekesisuse või maastike kaitsega. 

Seetõttu ei saa nende puhul ajaloolis-kultuuriliste väärtuste kaitset nt kaitse-eeskirjas eesmärgina välja 

tuua ega selliste väärtuste kaitseks piiranguid ja kitsendusi seada. Kuna looduslikke pühapaiku leidub ka 

muudel kaitsealadel peale rahvuspargi, on nende kaitse võimaldamiseks vajalik täiendada kaitsealadel 

asuvate väärtuste loetelu kultuuripärandiga.  

 

Pakutud muudatuse tulemusena oleks juhul, kui kaitsealale jääb muinsuskaitse alla võetud looduslik 

pühapaik, võimalik seada kaitseala kaitse-eeskirjas tingimusi ka pühapaiga kaitseks. Selline lahendus 

võimaldab objektidele, mis asuvad samaaegselt muinsuskaitse ja looduskaitse alla võetud aladel, 

komplekssemat kaitset. Kui looduskaitsealal või maastikukaitsealal asub muinsuskaitse alla võetud 

looduslik pühapaik, oleks muudatuse kohaselt võimalik selle kaitseks ette näha tingimusi ka kaitseala 

kaitse-eeskirjas. Selliste tingimuste seadmisel on ühtlasi võimalik hinnata, kas konkreetses paigas võib 

tekkida konflikt kultuuripärandi ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajaduste vahel (nt tegemist on 

elupaigaga, kus tuleks inimeste liikumist piirata), ning need olukorrad üheselt lahendada. 

 

Punktidega 4-6 täiendatakse LKS § 68 selliselt, et lisaks piiranguvööndile oleks kaitstava looduse 

üksikobjekti kaitseks võimalik määrata ka sihtkaitsevööndit. Kehtiv regulatsioon näeb kaitstava looduse 

üksikobjekti maksimaalse kaitserežiimina ette piiranguvööndi režiimi, mida kaitse-eeskirjas võib vaid 

leevendada, ent mitte rangemaid piiranguid ja kitsendusi seada. Piiranguvööndis on majandustegevus 

üldjuhul lubatud, arvestades LKS-s sätestatud kitsendusi (LKS § 31 lg 1).  

 

Kuna looduslike pühapaikade tõhus kaitse vajab teatud juhtudel majandustegevuse ning loodusvarade 

kasutamise keelamist, ei pruugi looduslikud pühapaigad üksnes piiranguvööndi režiimiga piisavalt 

kaitstud olla. Seega oleks looduslike pühapaikade kaitse paremini tagatud sihtkaitsevööndis, kus LKS § 

30 lõike 2 kohaselt on majandustegevus eelduslikult keelatud, nagu ka loodusvarade kasutamine, uute 
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ehitiste püstitamine, sõidukiga sõitmine jm. Kaitse-eeskirjaga võib selles loetelus teha muudatusi, ent 

lubada võib seejuures siiski üksnes LKS § 30 lõikes 4 loetletud tegevusi (nt marjade korjamine, jaht ja 

kalapüük, samuti kaitse-eesmärgil tehtavad tööd jm).  

 

3.2.2. Muinsuskaitseseaduse muutmine 

 

Üldist 

Eelnõuga kavandatud muudatused on seotud looduslike pühapaikade kui erilise muinsuskaitseobjekti 

liigi kaitse vajadusega, sätestades selle mälestiste liigi kaitse tagamiseks vajalikke erisusi. Erinevalt 

tavapärastest kinnismälestistest hõlmavad looduslikud pühapaigad lisaks arheoloogia- ja 

maastikuarhitektuurilistele väärtustele ka erinevaid kultuuri- ja loodusväärtusi, samuti sotsiaalseid 

aspekte3. Looduslike pühapaikade kaitsmise eesmärgiks on seetõttu pühapaigale iseloomuliku 

looduskeskkonna säilitamine või taastamine ning tingimuste loomine sellega seotud vaimse 

kultuuripärandi avaldumiseks. 

Mõned looduslikud pühapaigad on ka kehtiva MuKS redaktsiooni kohaselt käsitletavad 

kinnismälestisena (tegemist võib olla nt „kultuskohtadega“ MuKS § 3 lg 2 p 1 tähenduses). Samas on 

kinnismälestiste kaitse alla võtmise eeldused abstraktsed ning see, kas teatud looduslik pühapaik 

võetakse kaitse alla või mitte, sõltub suurel määral ametnike ulatusliku diskretsiooni alusel tehtud 

kaalutlusotsusest. Lisaks sellele on kaheldav ristipuude kaitsmise võimalus kehtiva õiguse alusel.4 

Eeltoodu tõttu sätestatakse eelnõus looduslikud pühapaigad eraldi kinnismälestise liigina ning nähakse 

ette neile sobivat kaitset tagavate sätete lisamine MuKS-i. Seejuures võivad looduslikud pühapaigad olla 

kaitstavad nii kinnismälestistena (nt ristipuud) kui ka muinsuskaitsealadena (nt hiied). 

Punktiga 1 lisatakse MuKS § 3 lõikesse 2 eraldi kinnismälestise liigina looduslikud pühapaigad. Eelnõu 

sõnastuse kohaselt võib looduslik pühapaik asuda nii maismaal kui ka vees (nt võivad looduslikeks 

pühapaikadeks olla allikad, järved, merealad jms). Määravaks tunnuseks on, et alad on seotud ajalooliste 

usuliste tõekspidamiste või tavadega. 

Looduslike pühapaikade sätestamine eraldi kinnismälestise liigina on ühelt poolt tingitud sellest, et 

nende objektide eripära tõttu on vaja ette näha erisätteid neil esinevate väärtuste kaitseks. Teisalt on 

looduslike pühapaikade eraldi liigina käsitlemise vajadus tingitud praeguse regulatsiooni üldisusest.  

KÕKi 2011. a analüüsi (lk 10) kohaselt ei ole seadusest tulenevad kriteeriumid mälestiste muinsuskaitse 

alla võtmiseks ühesed, ning see, millist liiki mälestiseks objekt loetakse, sõltub suuresti haldusorganite 

tõlgendusest ja kaalutlusotsusest. Seega on looduslike pühapaikade eraldi kinnismälestise liigina 

                                                           

3
 Sellist seisukohta väljendatakse ka looduslike pühapaikade arengukavas. 

4
 Kehtiva regulatsiooni puuduste kohta lähemalt vt KÕKi 2011. a analüüsist. 
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sätestamine vajalik ka vastavate objektide kaitse praktika ühtlustamiseks ja kõigi kaitsmist väärivate 

objektide kaitse tagamiseks. Samuti annab looduslike pühapaikade käsitlemine eraldiseisva 

kinnismälestise liigina ka võimaluse pidada nende üle eraldi arvestust. 

Ajaloolised looduslikud pühapaigad võivad olla teatud juhtudel käsitletavad ka „muinas- või keskaegsete 

kultuskohtadena“ või „lohukividena“ kehtiva MuKS § 3 lg 2 p 1 tähenduses. Kuna käesolevas eelnõus on 

looduslike pühapaikade kaitse tagamiseks ette nähtud erinormid, tuleb kavandatavat MuKS § 3 lg 2 

punkti 6 lugeda erinormiks MuKS § 3 lg 2 p 1 suhtes. See tähendab, et kui mingit objekti võib üheaegselt 

lugeda nii keskaegseks kultuskohaks kui looduslikuks pühapaigaks, tuleb seda käsitleda loodusliku 

pühapaigana ning selle kaitse korraldamisel lähtuda vastava mälestise liigi kohta käivatest erisätetest. 

Objekti lugemine looduslikuks pühapaigaks, mitte kultuskohaks, on vajalik ka selleks, et sellele saaks 

laiendada laiaulatuslikumat kaitset, mille võimalused on ettenähtud eelnõu § 2 punktiga 4. 

Punktiga 2 täiendatakse ka MuKS § 3 lõikes 4 nimetatud mälestiste liike loodusliku pühapaiga kui 

mälestise liigiga.  

Looduslike pühapaikade kui eraldi mälestise liigi loomine on vajalik seetõttu, et olemasolev mälestiste 

liigitus ei võimalda pühapaiku terviklikult kaitsta. Mälestiste liigi määratlemisest sõltub praktikas see, 

milliste kriteeriumide alusel mälestis kaitse alla võetakse (Muinsuskaitseameti poolt on kõigi mälestiste 

liikide puhul välja töötatud erinevad kriteeriumid5) ning milline ekspertnõukogu võib kaitse alla 

võtmiseks ettepaneku teha. Pühapaigad ei ole terviklikult liigitatavad ühegi olemasoleva mälestise liigi 

alla.  

Praktikas on pühapaiku kaitse alla võetud arheoloogiamälestistena, ent arheoloogiline väärtus 

moodustab vaid väheolulise osa pühapaiga üldisest väärtusest ja kaitse-eesmärgist, või puudub teatud 

juhtudel täiesti. Pühapaikade käsitlemine arheoloogiamälestistena muudab keeruliseks nende kaitse 

kavandamise ja korraldamise, raskendab nende kui terviklike mälestiste kaitsmist ning seab ohtu 

mittearheoloogilised väärtused. 

Punktiga 3 täiendatakse MuKS § 4 uue lõikega 11, milles sätestataks, et kõik enam kui 100 m2 suurused 

looduslikud pühapaigad tuleb võtta kaitse alla muinsuskaitsealadena. Kehtiva õiguse kohaselt on 

muinsuskaitsealana võimalik kaitse alla võtta muuhulgas ka looduse ja inimese koostegevuse 

tulemusena kujunenud alasid. Seega ei välista regulatsioon iseenesest looduslikke pühapaikade kaitsmist 

muinsuskaitsealade loomise läbi. Samas ei ole praktikas sellist võimalust kasutatud – 2012. a augusti 

lõpu seisuga on Riigi Teatajas avaldatud 11 muinsuskaitseala põhimäärused. Kõigi nende näol on 

tegemist ajalooliste linnakeskuste kaitseks loodud muinsuskaitsealadega. 

                                                           

5
 Nt Muinsuskaitseameti kodulehel avalikustatud arheoloogiamälestiste kaitse alla võtmise kriteeriumid 

http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/malestised/arheoloogiamalestised (30.10.12) 

http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/malestised/arheoloogiamalestised
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Seega on MuKS § 4 lõikes 1 kohaldamisel välja kujunenud praktika, mille kohaselt luuakse 

muinsuskaitsealasid vaid äärmiselt piiratud juhtudel ning kindlat tüüpi väärtuste (ajaloolise 

asustusstruktuuri ja hoonestuse) kaitseks. Ei ole alust eeldada, et väljakujunenud praktikas tooks 

muudatusi ka looduslike pühapaikade sätestamine eraldi muinsuskaitse objekti liigina, kui normidest 

kaitse alla võtmiseks otsest kohustust ei tulene. Täiendavalt seab sellise võimaluse praktikas kasutamise 

kahtluse alla asjaolu, et alates 2006. aastast ei ole loodud ühtegi uut muinsuskaitseala. 

Looduslike pühapaikade kaitse alla võtmine muinsuskaitsealadena on põhjendatud mitmetel 

kaalutlustel. Esiteks on paljud looduslikud pühapaigad (nt hiiepaigad) suuremat territooriumi hõlmavad 

alad. Seejuures ei pruugi kogu alal ühesuguste kitsenduste kohaldamine olla mõistlik ja otstarbekas. 

Kohasem oleks loodusliku pühapaiga ja sellega vahetult piirneva ala erinevate piirangutega vöönditeks 

jaotamine. Kinnismälestiste puhul sellise paindliku lähenemise võimalus puudub – kaitserežiim mälestise 

territooriumil ning kaitsevööndis on täpselt reguleeritud MuKS §-des 24 ja 25.  Muinsuskaitsealade 

puhul seevastu on võimalik ala põhimääruses kindlaks määrata alal (või selle osal) kehtivaid leevendusi, 

samuti jaotada muinsuskaitseala kaitsevöönd erinevas mahus kitsendustega osadeks. Seega võimaldab 

muinsuskaitsealade loomine läheneda suure pindalaga looduslike pühapaikade kaitsele paindlikumalt ja 

tasakaalustada üksikjuhtumil erinevaid, konkureerivaid huve (nt kinnistu omanike ning pühapaika 

kasutada soovivate maausuliste huve). 

Looduslike pühapaikade kaitsmine muinsuskaitsealade loomise läbi on põhjendatud ka kaitse alla 

võtmise menetluse regulatsiooniga. Kinnismälestiste kaitse alla võtmisel ei ole ette nähtud laiema 

avalikkuse teavitamist ega menetlusse kaasamist. Nagu eelnevalt välja toodud, võivad looduslike 

pühapaikade suhtes nende eripära tõttu esineda erinevad, vastandlikud huvid. Nende huvide, sh ka 

looduslikku pühapaika usuliste tõekspidamiste või tavade praktiseerimiseks kasutatavate isikute huvide, 

välja selgitamist ning arvesse võtmist aitab kõige paremini tagada avatud menetluse läbiviimine. Sellist 

võimalust pakub kehtivas õiguses muinsuskaitsealade kaitse alla võtmise regulatsioon (MuKS § 15 lõiked 

3 ja 4). Looduslikke pühapaiku aktiivselt kasutavate isikute kaasamine on oluline nende põhiseadusliku 

õiguse – usuvabaduse – teostamise võimaluse tagamiseks. 

Samuti annab looduslike pühapaikade kaitseks muinsuskaitsealade loomine võimaluse tasakaalustada 

looduslike pühapaikade ja loodusobjektide kaitse vajadusi ning hõlbustada ametkondadevahelist 

koostööd. MuKS § 15 lg 2 kohaselt sätestatakse muinsuskaitsealal kaitstava loodusobjekti leidumise 

korral põhimääruses ka koostöö muinsuskaitse korraldajate ja kaitstava loodusobjekti valitseja vahel. 

Punktiga 4 seatakse Muinsuskaitseametile täiendav ülesanne kooskõlastada teatud juhtudel 

kinnismälestisena kaitse alla võetava loodusliku pühapaiga kaitse alla võtmise käskkirja eelnõu kaitstava 

loodusobjekti valitsejaga. Loodusobjekti valitseja kooskõlastus on õiguslikult siduv. Sätte eesmärgiks on 

tasakaalustada erinevate kaitset väärivate objektide suhtes esinevaid huvisid ning tagada samaaegselt 

nii looduslike pühapaikadega seotud vaimse kultuuripärandi kui ka kaitsmist väärivate loodusobjektide 

kaitse. 
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Punktis 5 esitatakse täiendavad piirangud, mida võib kohaldada looduslikes pühapaikades ning nende 

kaitsevööndites. Eelnõuga täiendatakse MuKS uue paragrahviga 251, mis sätestab piirangute 

kohaldamise erisused muinsuskaitsealadel. 

Uue paragrahvi esimene lõige käsitleb looduslikke pühapaiku, mida kaitstakse kinnismälestistena 

(eelnõu kohaselt alla 100 m2 suuruse pindalaga pühapaigad), teine aga looduslike pühapaikade kaitseks 

loodud muinsuskaitsealasid. 

Eelnõu kohaselt oleks kaitserežiim kinnismälestisena kaitstavates pühapaikades ning muinsuskaitsealana 

kaitse alla võetud pühapaikades erinev. Kinnismälestisena kaitstavates pühapaikades võiks teatud 

tegevusi analoogselt kehtiva seadusega ellu viia MKA kirjalikul loal (251 lg 1), muinsuskaitsealadel oleksid 

§ 251 lõigetes 2 ja 3 loetletud tegevused eelduslikult keelatud, ning leevendusi kitsendustest saaks 

sätestada muinsuskaitseala põhimääruses. 

Mõlemas loetelus toodud piirangud on vajalikud selleks, et tagada looduslike pühapaikadega seotud 

vaimse kultuuripärandi ja loodusliku keskkonna kaitse ning võimaldada nendel aladel usuliste 

tõekspidamiste või tavade praktiseerimine. Praktikas on looduslike pühapaikade kasutamisel usuliste 

tõekspidamiste ning tavade praktiseerimist oluliselt raskendatud või takistatud nt mootorsõidukite ja 

helivõimenduse kasutamise ning spordivõistluste korraldamisega. Samas võivad loodusliku pühapaiga 

kaitse-eesmärki kahjustada ka teised loetletud tegevused. 

Muinsuskaitsealadel kehtivate nõuete ja kitsenduste  muinsuskaitseala põhimääruses täpsustamise 

võimalus on ette nähtud ka MuKS § 15 lõikes 2; MuKS § 24 lõike 7 kohaselt võib muinsuskaitsealadele 

laienevaid kitsendusi põhimääruse alusel leevendada. Nendest sätetest tuleneb, et MuKS §-s 24 ja 

eelnõu kohase § 251 lõikes 2 sätestatud loetelu muinsuskaitsealadel kohaldatavatest piirangutest 

sisaldab pelgalt võimalikke valikuid kitsendustest, mida muinsuskaitsealal võib kohaldada. Konkreetsel 

alal vajalikud piirangud selgitatakse välja muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluses, kus huvitatud 

isikutel (sh maausulistel) on võimalik oma seisukohti väljendada ning neid saab otsuse tegemisel 

kaalutlusena tõhusalt arvesse võtta, luues alal näiteks erineva rangusega piirangutega osasid. 

Eelduslikult keelatud tegevuste sätestamine muinsuskaitsealadel kaitseb suurema territooriumiga 

pühapaiku paremini kui kehtivas seaduses antud loapõhine lähenemine, mille kohaselt võib teatud 

tegevusi ellu viia MKA kirjalikul loal. Selline loapõhine lähenemine tähendab suuremat eksimisohtu ning 

palju suuremat halduskoormust ja muudab pühapaikade haldamise vähem läbipaistvamaks ja 

kaalutletumaks. 

Paragrahvi 251 lõikes 4 on sätestatud erand rahvakogunemise keelust, kuna üleüldine rahvakogunemiste 

keeld tooks kaasa olukorra, kus maausulised ei või enam oma kogukondlikke tavasid pühapaikades ilma 

ametniku loata järgida. Selline nõue oleks vastuolus usuvabaduse põhimõtetega ega oleks kooskõlas 

pühapaikade kaitse eesmärgiga (vaimse kultuuripärandi kaitse, mis hõlmab elavat traditsiooni).  

Paragrahvi 251 lõikes 5 on eraldi välja toodud, et MKA kirjalikku luba nõudvate tegevuste puhul peab loa 

andmisel lähtuma muuhulgas vaimse kultuuripärandi kaitse vajadusest. See tähendab, et 
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kinnismälestisest looduslikus pühapaigas kirjaliku loa andmisel nt spordiüritusteks tuleb MKA-l kaaluda 

ka seda, kas ürituse korraldamine võib kahjustada pühapaiga puutumatust ning selle kasutamist maausu 

tavade järgimiseks. 

Punktis 6 sätestatakse keeld avalikustada kavandatava § 3 lõikele 6 vastava loodusliku pühapaiga 

asukoht massiteabevahendite (nt trükimeedia, televisiooni jms) vahendusel, kui see võib põhjustada 

ohtu looduslikule pühapaigale. Loodusliku pühapaiga asukohaandmete levitamise piiramine võib teatud 

juhtudel olla vajalik nii alade looduskeskkonna kui nendega seotud vaimse kultuuripärandi säilitamiseks. 

Taoline piirang ei ole Eesti õiguskorras uudseks lahenduseks – analoogselt on piiratud kaitstavate 

loodusobjektide (I kaitsekategooria mineraali ja kivistise) kohta andmete avalikustamine LKS § 65 lõikes 

4 ja § 66 lõikes 4. 

Seda, kas asukoha avalikustamine võiks põhjustada ohtu looduslikule pühapaigale, tuleb hinnata kõiki 

teadaolevaid asjaolusid kogumina. Keeld ei kehti mitte ainult avaliku võimu esindajate, vaid kõigi isikute 

(nt meediaväljaannete) suhtes. Juhul, kui isik rikub keeldu, on järelevalvet teostaval ametnikul õigus 

teha ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks (nt veebilehelt info kustutamiseks), ettekirjutuse täitmata 

jätmisel on võimalik rakendada sunniraha vastavalt MuKS §-le 442. 

Punktiga 7 lisatakse MuKSile uus rakendussäte, mis sätestab üleminekuperioodi looduslike pühapaikade 

muinsuskaitsealadena kaitse alla võtmise kohustuse täitmiseks (eeldusel, et seadus jõustuks 2014. a 1. 

jaanuaril, peaks vastavate muinsuskaitsealade loomine eelnõu kohaselt toimuma 2023. a 31. 

detsembriks. Kuna muinsuskaitsealaks tunnistamise menetlus on avatud menetlus ning selle käigus 

tuleb määrata alale kohalduvad nõuded ja kitsendused vastavalt konkreetsele üksikjuhtumile ning selle 

vajadustele, on protsess ajamahukas. Kümne aasta pikkune periood peaks olema samas piisav, et kõik 

teadaolevad § 4 lõike 11 tingimustele vastavad alad muinsuskaitsealadeks tunnistada. Kohustuse täitjat 

ei ole eelnõus otseselt määratud, ent menetluste läbiviimise eest vastutab kehtiva MuKS kohaselt 

Muinsuskaitseamet, lõplike otsuste eest Vabariigi Valitsus. 

4. Eelnõu terminoloogia 
 

Eelnõuga tuuakse Eesti õiguskorda uus mõiste – looduslik pühapaik. Uue mõiste kasutuselevõtmine on 

tingitud sellest, et olemasoleva terminoloogia kaudu ei ole võimalik looduslikke pühapaiku üheselt 

tähistada – erinevad pühapaigad võivad olla küll nt arheoloogiamälestised või kaitstavad looduse 

üksikobjektid, ent need mõisted ei hõlma loodusliku pühapaiga olemust ja selle kõiki aspekte 

ammendavalt. Looduslikule pühapaigale on iseloomulik seos vaimse kultuuripärandiga ning omakorda 

vaimse kultuuripärandi seos paiga loodusega. Uue mõiste kasutuselevõtmine on vajalik selleks, et 

rakendada sellistele paikadele nende eripärasest iseloomust tulenevaid kaitsenõudeid. 
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5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 
 

Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisega. 

6. Seaduse mõjud 
 

Muinsuskaitseseaduse muudatused aitavad ühelt poolt tagada looduslike pühapaikade senisest 

tõhusama kaitse. Kuigi teatud looduslikke pühapaiku on ka kehtiva õiguse kohaselt võimalik kaitse alla 

võtta, on kaitse alla võtmise praktika tulenevalt regulatsiooni abstraktsusest hetkel ebaühtlane ning 

ebajärjepidev. Looduslike pühapaikade sätestamine eraldi kinnismälestise liigina ning selle kaitseobjekti 

liigi suhtes kehtivad täiendavad kitsendused aitavad tagada alade ja nendega seotud vaimse 

kultuuripärandi eesmärgipärase kaitse. 

Teisalt toob looduslike pühapaikade senisest ulatuslikum kaitse alla võtmine kaasa halduskoormuse 

suurenemise Muinsuskaitseameti jaoks. Halduskoormuse suurenemine on eelkõige seotud uute 

muinsuskaitsealade loomise kohustusega vähemalt 100 m2 suuruse pindalaga looduslike pühapaikade 

kaitseks ning seotud menetluste läbiviimisega. Nagu eelpool välja toodud, võimaldab 

muinsuskaitsealade loomise menetlus ning muinsuskaitsealade kaitserežiimi regulatsioon 

tasakaalustada erinevaid huve ja õigusi. Seetõttu on sellise kohustuse seadmine hoolimata suurenevast 

halduskoormusest isikute õigusi silmas pidades proportsionaalseks lahenduseks.  

Looduslike pühapaikade kui uue mälestise liigi loomisega seotud mõjud puudutavad samuti 

halduskoormust, ent selle lisandumine ei ole märkimisväärne (nagu on näidatud seletuskirja punktis 7). 

Ametnike (nii Muinsuskaitseameti kui Keskkonnaameti või kohalike omavalitsuste ametnike) 

halduskoormus suureneb vähesel määral ka seetõttu, et teatud juhtudel tuleb kinnismälestisena 

kaitstava loodusliku pühapaiga mälestiseks tunnistamise menetluses otsuse eelnõu kooskõlastada 

kaitstava loodusobjekti valitsejaga. Ka selle kohustuse täitmisega kaasnevat halduskoormuse 

suurenemist ei saa pidada ülemääraseks, arvestades kaitsmist ja mõningatel juhtudel tasakaalustamist 

vajavate huvide (ühelt poolt looduse, teiselt poolt kultuuripärandi kaitse) tähtsust. Kooskõlastamise 

kohustus rakendub vaid nendes olukordades, kus võimalikud kaitsevööndid kattuksid. 

Uute objektide mälestiseks tunnistamine ja uute muinsuskaitsealade loomine toob kaasa ka isikute 

omandiõiguse kitsendusi. Kitsenduste poolt mõjutatavate isikute arv ning kitsenduste ulatused sõltuvad 

eelkõige halduspraktikast – kui palju looduslikke pühapaiku Muinsuskaitseamet kaitse alla võtab ning kui 

ulatuslikke kitsendusi vastavatel aladel kohaldab. Seega sõltub isikute õiguste riive proportsionaalsus 

palju haldusorganite üksikotsustest. Looduslike pühapaikade senisest tõhusama kaitse võimaldamist 

seadusandluse tasandil võib samas saavutatavat eesmärki – haruldase vaimse kultuuripärandi kaitset –  

silmas pidades lugeda üldiselt proportsionaalseks.  
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Looduskaitseseaduse täiendamise positiivne mõju seisneb selles, et looduskaitsealadel asuvaid 

looduslikke pühapaiku on võimalik tõhusamalt kaitsta, ning samas lahendada kaitsealade kaitse-

eeskirjades võimalikud vastuolud looduskaitse ning kultuuripärandi kaitse vajaduste vahel. Täiendav 

kaitse-eesmärk toob seejuures kaasa väikese halduskoormuse seoses sellega, et loodusobjektide kaitse 

alla võtmise otsustamisel tuleks kaitse-eeskirjas panna paika ka nõuded või kitsendused neil paiknevate 

muinsuskaitse alla võetud looduslike pühapaikade kaitseks, mis omakorda tähendab ka omandiõiguse 

suuremaid kitsendusi sellistel aladel (ja vajadust selgitada neid kitsendusi kaitse-eeskirja koostamisse 

kaasatavatele isikutele).  

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse 

tegevused, eeldatavad kulud ja tulud 
 

Eelnõus nähakse ette looduslike pühapaikade kaitse alla võtmine ja nende kaitse korraldamine, milleks 

on vajalik Muinsuskaitseameti ning pühapaikade ekspertnõukogu tegevus. Kuni 100 m2 suuruste 

pühapaikade hulk ulatub Hiite Maja andmetel vahemikku 1100-2200 pühapaika; üle 100 m2 suuruste 

pühapaikade hulk jääb vahemikku 400-800. Kuna kõiki pühapaiku ei ole veel inventeeritud (see tegevus 

on ette nähtud looduslike pühapaikade arengukava vastava meetmena, mis eeldab vastavaid 

investeeringuid), siis ei ole kaitse alla võtmist vajavate pühapaikade täpne hulk teada. Looduslike 

pühapaikade arengukava maksumuse prognoosi kohaselt on pühapaikade kaitse korraldamisega seotud 

kulude maht perioodil 2009-2012 kokku 750 000 krooni (ca 47 934 eurot). 

Pühapaikade kui uue mälestise liigi loomisel on vajalik: 

1) pühapaikade ekspertnõukogu, kes annaks soovitusi kaitse alla võtmise otsustamiseks vastavalt 

MuKS § 12 lõikele 1 ning MKA sisemisele töökorrale; 

2) viia läbi mälestiseks tunnistamise ja muinsuskaitsealade loomise menetlused, sh koostada 

kaitsekorralduslikud ekspertiisid ja muinsuskaitsealade põhimäärused (hinnates mh nendes 

seatavaid võimalikke leevendusi eelnõus kavandatud tegevuskeeldude osas); 

3) esitada maaomanikele kaitsekohustuse teatised vastavalt MuKS §-le 18; 

4) valmistada ja paigaldada pühapaikade mälestise tähised vastavalt MuKS §-le 14. 

Pühapaikade ekspertnõukogu on juba loodud ning tegutsev organ. Praeguses praktikas, kus pühapaiku 

kaitstakse arheoloogiamälestistena, arutab pühapaikadega seotud küsimusi esmalt pühapaikade 

ekspertnõukogu ning seejärel arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu (kuna pühapaikade 
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ekspertnõukogu on loodud arheoloogia ekspertnõukogu alakomisjonina6). Samas puudub 

arheoloogiamälestiste ekspertnõukogul pühapaikade osas sisuline pädevus, mistõttu tuleb samu 

küsimusi ekspertnõukogudes korduvalt käsitleda. Eraldi pühapaikade mälestise liigi loomisel kaob 

arheoloogiamälestiste ekspertnõukogul vajadus pühapaikadega tegeleda ning ekspertnõukogude 

koormus kahaneks pühapaikade osas enam kui kaks korda. 

Pühapaikade kaitse alla võtmise menetlused tuleks eelnõu kohaselt läbi viia ka juhul, kui pühapaigad 

jääksid kaitstavaks arheoloogiamälestistena. Ka juba arheoloogiamälestistena kaitse alla võetud 

pühapaikade osas tuleks läbi viia uued ekspertiisid, kuna pea kõik hetkel kaitse all olevad pühapaigad on 

kaitse alla võetud nõukogude ajal ning nende kohta ei ole tehtud asjakohaseid ekspertiise. See tähendab 

muuhulgas, et nende piiride määratlemine ei ole toimunud põhjendatult. Seega tuleks igal juhul 

koostada kaitse all olevate pühapaikade ekspertiisid ning nende piirid kultuuriministri poolt kinnitada. 

Analoogselt oleks ka pühapaikade kaitsekohustuse teatiste koostamine ning nende tähistamine 

aktuaalne juhul, kui ei moodustataks eraldi pühapaikade mälestise liiki, vaid täpsustataks 

muinsuskaitseseaduses üksnes nende mõistet ja kaitsekorda. Seega oleks ainsaks lisanduvaks kuluks 

looduslike pühapaikade jaoks uue kaitsetähise kujundamisega kaasnevad kulud.  

Muinsuskaitseametist 2012. a märtsis saadud andmetel on kaitse all olevast 476 pühapaigast tähistatud 

319 ja tähistamata 157. Piirkondlikel välitöödel kogutud andmetel on hinnanguliselt 20% 

olemasolevatest tähistest lagunenud ja vajaksid asendamist. Seega tuleks lähiajal paigaldada 

hinnanguliselt 220 pühapaigale arheoloogiamälestise tähised. Juhul kui luuakse pühapaikade mälestise 

liik ja kõigile kaitse all olevatele pühapaikadele paigaldatakse uued pühapaiga tähised, oleks neid tarvis 

256 tk enam. Vajadust pühapaikadele sobiva kaitsetähise loomiseks on muuhulgas väljendatud 

looduslike pühapaikade arengukava meetmes 5.1 (arengukava lk 29-30). Arengukava maksumuse 

prognoosis on pühapaikade korrastus- ja tähistustöödeks ette nähtud 1,22 miljonit krooni (77972,21 

eurot). 

8. Rakendusaktid 
 

Eelnõus kavandatud muudatuste tulemusena vajavad muutmist järgmised rakendusaktid: 

1) Vabariigi Valitsuse 10.09.2002. a määrus nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja 

kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord“; 

                                                           

6
 Ajalooliste looduslike pühapaikadeekspertkomisjon on lodud ning selle töökord kinnitatud MKA peadirektori 

6.01.2010 käskkirjaga nr 2-S; ekspertkomisjon on nimetatud ümber ekspertnõukoguks MKA peadirektori 

17.06.11käskkirjaga nr 20-A. 
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2) Kultuuriministri 23.08.2012. a määrus nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja 

muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid“. 

Rakendusaktide muutmise eelnõude kavandid on esitatud seletuskirja lisas 1. 

9. Seaduse jõustumine 
 

Seaduse jõustumine on kavandatud 1. jaanuariks 2014. 

10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade ja avalik 

konsultatsioon 
 

Tuleb täiendada eelnõu menetlusse esitajal 
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Looduskaitseseaduse ja muinsuskaitseseaduse 
muutmise seaduse eelnõu seletuskirja  

lisa 1  

 
Rakendusaktide kavandid 

 

Vabariigi Valitsuse määrused 

KAVAND 

Vabariigi Valitsuse 10.09.2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja 

kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord“ muutmine 

Määrus kehtestatakse „Muinsuskaitseseaduse“ § 12 lg 5 alusel. 

Vabariigi Valitsuse 10.09.2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja 

kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord“ § 2 

täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Kui kinnismälestisena kaitse alla võetav looduslik pühapaik asub kaitstaval looduskaitseobjektil või 

selle sihtkaitse- või piiranguvööndis, kooskõlastab Muinsuskaitseamet asja mälestiseks tunnistamise 

käskkirja eelnõu enne kultuuriministrile mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegemist kaitstava 

loodusobjekti valitsejaga.“ 

 

Kultuuriministri määrused 

KAVAND 

 

Kultuuriministri 23.08.2012. a määruse nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja 

muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid“ muutmine 

Määrus kehtestatakse „Muinsuskaitseseaduse“ § 24 lõike 5 ja § 25 lõike 8 alusel. 

Kultuuriministri 23.08.2012. a määruse nr 16 „Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal 

tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid“ (RT I, 29.08.2011, 3) § 3 täiendatakse 

lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses: 
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„(31) Kinnismälestisena kaitstavas looduslikus pühapaigas ja selle kaitsevööndis on tööde loata lisaks 

käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud töödele ja tegevustele keelatud: 

1) mootorsõidukite ja helivõimenduse kasutamine; 

2)  spordivõistluste korraldamine; 

3) kalastamine, küttimine ja loodusandide varumine 

(32) Loodusliku pühapaiga kaitseks loodud muinsuskaitsealal on tööde loata lisaks käesoleva paragrahvi 

lõikes 3 sätestatud töödele ja tegevustele keelatud:  

1) mullatööd ja maaharimine; 

2) teede, trasside ja võrkude rajamine; 

3) spordivõistluste ja muude rahvakogunemiste korraldamine; 

4) mootorsõidukite ja helivõimenduse kasutamine; 

5) kalastamine, küttimine ja loodusandide varumine.“; 

 


