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LISA 1. KEHTIVAD PIIRANGUD 
Käesolevas lisas on toodud teemaplaneeringu lahendusega kaasnevad 
piirangud, mis tulenevad õigusaktidest ja normdokumentidest. Nimetatud 
on piiranguid kehtestav seadusakt või normdokument ja üldiseloom ning 
mõnel juhul on toodud ka ülevaatlikumalt mõningad seaduspunktid. 
 
Täpsemaks piirangute rakendamiseks või nendega põhjalikumalt 
tutvumiseks on vajalik õigusaktidega vahetult tutvuda. 

Riikliku kaitse all olevate loodusobjektide piirangud 

Alus: Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 
22, 152); 
Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 Must-toone-
kure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja 
kaitse-eeskiri (RTL 2006, 55, 998). 

 
Loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasuta-
mise piiramisega, kaitse alla võetud loodusliku loomastiku, taimestiku ja 
seenestiku isenditega ning kivististe ja mineraalide eksemplaridega 
sooritatavate toimingute reguleerimisega ning loodushariduse ja teadustöö 
soodustamisega. Looduse kaitsel lähtutakse tasakaalustatud ja säästva 
arengu põhimõtetest, kaaludes iga kord looduskaitse seisukohalt 
tõhusamate lahenduste rakendamise võimalusi. 
 
Planeeringu alal asub püsielupaik (sihtkaitsevöönd). 
 
Kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, kui see võib 
kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või 
kaitstava loodusobjekti seisundit. Kaitstava loodusobjekti valitseja võib 
kooskõlastamisel kirjalikult seada tingimusi. 
 
Sihtkaitsevöönd on kaitseala. Sihtkaitsevööndis, kui kaitse-eeskirjaga ei 
sätestata teisiti, on keelatud: 
• majandustegevus; 
• uute ehitiste püstitamine; 
• inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas; 
• sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine; 
• telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine. 
 
Inimeste viibimise ja sõidukite liikumise keeld ei laiene järelevalve- ja 
päästetöödele, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevusele ning 
kaitseala valitseja nõusolekul teostatavale teadustegevusele. 
 
Planeeringu alal asuva sihtkaitsevööndi valitseja on Keskkonnaminis-
teeriumi Pärnumaa Keskkonnateenistus. 
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Veekaitsevöönd ja veekogu ehituskeeluala 

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 
47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 
234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 
64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 
280; 67, 512; 2006, 28, 211); 
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 
22, 152); 
Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määrus nr 191 Avalikult 
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine (RT I 1996, 58, 
1090; 1997, 73, 1205; 2000, 80, 513; 2002, 42, 269; 105, 619; 
2003, 85, 576). 

 
Kallas on jõge, oja või maaparandussüsteemi eesvoolu ääristav ja 
erinõuete kohaselt kasutatav maismaavöönd. Kalda kaitse eesmärk on 
kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva 
kahjuliku mõju piiramine, kalda eripära arvestava asustuse suunamine 
ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. 
 
Kaldal on piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevöönd. Neid vööndeid 
arvestatakse tavalisest veepiirist, milleks on põhikaardil märgitud 
veekogu piir. 
 
Üle viie meetri kõrgusel ja tavalisele veepiirile lähemal kui 200 meetrit 
oleval kaldaastangul arvestatakse kalda piiranguvööndit, veekaitsevööndit 
ja ehituskeeluvööndit kaldaastangu ülemisest servast, lugedes nende 
vööndite hulka ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist 
maariba. 
 
Reiu jõe (kood 11454) kaldal on 100 m laiune ja Reiu liivakarjäärist 
põhjasuunal asuval veekogul on 50 m laiune kalda piiranguvöönd. Kalda 
piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase 
kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Kalda piiranguvööndis on 
keelatud: 
• reoveesette laotamine; 
• matmispaiga rajamine; 
• jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja 

laiendamine, välja arvatud sadamas; 
• ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine; 
• mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu 

ning maastikusõidukiga sõitmine, kutselise või harrastusliku 
kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse 
viimiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja 
põllumajandustöödeks. 

 
Orgaanilisi ja mineraalväetisi ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 
31. märtsini ja muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või 
veega küllastunud. Maapind loetakse lumega kaetuks, kui see on rohkem 
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kui 10 cm lumega kaetud kauem kui 24 tundi. Maa loetakse külmunuks 
kui see on rohkem kui 5 cm sügavuselt külmunud kauem kui 24 tundi. 
 
Reiu jõe (kood 11454) kaldal on 50 m laiune ehituskeeluvöönd, kus uute 
ehitiste1 rajamine on keelatud. 
 
Ehituskeeld ei laiene: 
• hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele 

hoonele, mis ei jää veekaitsevööndisse; 
• kalda kindlustusrajatisele; 
• supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele; 
• maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile; 
• olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurde-

ehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kuba-
tuurist; 

• piirdeaedadele. 
 
Ehituskeeld ei laiene detail- või üldplaneeringuga kavandatud: 
• sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele; 
• hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele; 
• kalakasvatusehitisele;  
• riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele; 
• tehnovõrgule ja -rajatisele; 
• sillale; 
• avalikult kasutatavale teele. 
 
Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks 
määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust 
arvestatakse kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes kallasrajaks 
ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba. Kallasraja 
laius on 4 m, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres 
liikuda. Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada 
kaldaomaniku vara. Kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja 
loomade vaba läbipääsu kallasrajale. Kohalik omavalitsus on kohustatud 
üld- ja detailplaneeringuga tagama avalikud juurdepääsuvõimalused 
kallasrajale. 
 
Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise 
vältimiseks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd. Veekaitse-
vöödi ulatus tavalisest veepiirist on: 
• järvedel, jõgedel, ojadel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide 

eesvooludel  10 m; 
• maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2  1 m. 
 

                                                 
1 Ehitis on nii hoone kui rajatis. 
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Teemaa piirid 

Alus: Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 
283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 
2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44; 40, 312; 
61, 479); 
Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrus nr 59 Tee 
ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 
155, 2173; 2003, 100, 1511); 
Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrus nr 55 Tee 
projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000, 23, 303; 2004, 
65, 1088). 

 
Tee on maantee, metsatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks 
kasutatav rajatis, mis võib olla kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise 
isiku või füüsilise isiku omandis. Teemaa on maa, mis õigusaktidega 
kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste 
paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks. 
 
Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Tee 
omaniku nõusolekul ja tingimustel ning vallavalitsuse ja eratee omaniku 
vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning 
nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu kohaliku 
omavalitsuse huvidest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise 
kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandjad. 
Avalikuks kasutamiseks mitte määratud erateed võib kasutada üksnes 
kinnisasja omaniku loal. Erateed ja reaalservituudiga erateed peab tee 
omanik lubama tasuta kasutada alarmsõidukil ja erakorralise või 
sõjaseisukorra ajal kaitseväe sõidukil. Muudel sõidukitel peab tee omanik 
lubama teed tasuta kasutada ainult juhul, kui avalikult kasutatav tee on 
avarii või loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks suletud. 
 
Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt 
lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks 
rajatakse tee äärde kaitsevöönd. Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja 
risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevööndi omanik võivad 
nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude 
katteks hüvitist. 
 
Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud: 
• maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja 

muid liikluskorraldusvahendeid või eemaldada nendelt katteid; 
• teha teel ilma ehitusloata teehoiutöid, samuti mistahes teehoiuväliseid 

töid, paigutada sinna töövahendeid, materjale jms; tegevusega 
kaitsevööndis ei tohi halvendada liiklustingimusi teel; 

• ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada 
istandikku; 

• takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega; 
• paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit; 
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• teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud 
teehoiuvälist tööd. 

 
Teemaal ja teemaaga külgneval alal mulla-, maaharimis-, ehitus- ja teisi 
töid tegevad juriidilised ja füüsilised isikud vastutavad selle eest, et 
sõidukid ei kannaks teele pori jms või tagavad selle pideva koristamise 
sõiduteelt, hoiatades ühtlasi liiklejaid teel esinevast ohust. 
 
Kõik teel ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd 
tuleb tee omanikuga kooskõlastada, nende projekteerimise ajal Paikuse 
vallavalitsusega. 
 
Tee kaitsevööndi maa omanik võib nõuda tee omanikult piirangute tõttu 
tekkinud kahju hüvitamist. 
 
Tulevikunõudeid arvestava sõidutee välisservadest väljapoole tuleb jätta 
sõiduteest mõlemale poole vöönd vastavalt järgnevale tabelile (Tabel 4) – 
tänavamaapiiride vähim kaugus sõidutee(de) välisservast. 

Tabel 4. Tänavamaapiirid 
Vööndi laius sõidutee välisservast punase jooneni (m) Tänava (tee) liik 

Hea Rahuldav Erandlik 
Kiirtee 12 8 4 
Põhitänav 10 6 3 
Jaotustänav 8 6 3 
Kõrvaltänav 4 3 2 
Veotänav 8 6 3 
Jalgtee 3 1 0 

 
Uute teede projekteerimisel tuleb arvestada teed prognoositavalt läbiva 
liikluse mõjudega. Selleks on ette nähtud rakendusjuhistega maantee-
äärsete vööndite ulatused (Tabel 5). 

Tabel 5. Maanteeäärsete vööndite ulatus 
Vööndi piiri horisontaalkaugus sõidutee servast, m 

Maantee klass 
 
Vööndi nimi 

Kiirtee ja I II III IV ja V 
A. Tehnoloogiline vöönd 30 20 12 6 
B. Sanitaarkaitse vöönd 300 200 200 60 
C. Mõjuvöönd 3000 2000 1500 300 

Märkused: 1) Maantee klassi määrab eeldatav keskmine liiklussagedus. 
2) Süvendisse rajatud sõidutee, kaitseehitise ja istandiku kavandamise või 
nende olemasolu korral võib maanteeäärsete vööndite ulatust vähendada. 
Vööndi ulatuse vähendamist tuleb põhjendada arvutustega. 

 
Elamualade detailplaneerimisel ja elamute ehitamisel maanteede ääres 
tuleb rakendada meetmeid müra leviku tõkestamiseks. Selleks tuleb 
eelnevalt müra mõõta ja prognoosida ning kavandada müra levikut 
tõkestavad meetmed lähtudes sotsiaalministri 04. märtsi 2002. a 
määrusest nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. (V.t ka 
LISA 1 ptk Välisõhu saastekaitse). 
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Servituudid 

Alus: Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 
185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 17, 
95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 39, 308; 59, 464); 
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus (RT I 1993, 72/73, 
1021; 1999, 44, 510; 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 24, 133; 31, 
171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 
13, 64; 51, 355; 78, 523; 81, 546; 2004, 14, 91; 2005, 39, 308; 
2006, 19, 148; RT III 2004, 13, 160). 

 
Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (tehnorajatisi), kui nende ehitamine ei 
ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas 
põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab omanik lubama teostada 
oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnorajatise teenindamiseks 
vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt kokku 
leppimata. 
 
Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole 
kinnisasja olulised osad. 
 
Reaalservituut ja isiklik servituut tekivad kinnistusraamatusse 
kandmisega, kinnistaja kasuks servituuti seada või sellega kinnisasja 
koormata võib ainult omanik. Ettepanekut servituudi seadmiseks saab 
teha planeeringuga. Hoonestusõiguse ja kasutusvaldusega koormatud 
kinnisasja võib koormata ainult hoonestaja või kasutusvaldaja nõusolekul. 
 
Alates 1. aprillist 1999. a on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnis-
asjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku 
kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või 
kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks 
piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga. 
 
Kinnisasja omanik võib reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse 
seadmisest keelduda, kui tehnorajatise edasine asumine kinnisasjal selle 
kasutamist oluliselt takistab ja omaniku kahju tehnorajatisest on suurem 
kui tehnorajatise teise kohta ümberpaigutamise kulud, samuti juhul, kui 
omanik kannab kõik tehnorajatise ümberpaigutamise kulud ja annab 
selleks tehnorajatise omanikule eelnevalt piisava tagatise. 
 
Kinnisasja omanikul on õigus nõuda tasu tema kinnisasjale püstitatud 
tehnorajatise talumise eest, sõltumata sellest, kas talumise kohustus 
tuleneb seadusest või kinnisasja koormamisest servituudi või isikliku 
kasutusõigusega. Tasu suurus võrdub tehnorajatise kaitsevööndi pindalale 
vastava maamaksuga, mis korrutatakse läbi maa sihtotstarbe 
koefitsiendiga. Tasu maksmise perioodi, korra ja maa sihtotstarbe 
koefitsiendid kehtestab Vabariigi Valitsus. 
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Telekommunikatsiooni liinirajatise kaitsevöönd 

Alus: Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593; 2005, 71, 545; 
2006, 25, 187; 31, 234); 
Teede- ja sideministri 21. detsembri 2000. a määrus nr 122, 
Liinirajatise märgistamise nõuded ja kaitsevööndis tegutsemise 
eeskiri (RTL 2001, 1, 9). 

 
Liinirajatis on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side 
võrgu osa, milleks on muu hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev 
kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, ehitistele ja postidele 
kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos kommutatsiooni-, jaotus- ja 
otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner 
ning raadiosidemast. Liinirajatised on ka tehnovõrgud ja -rajatised 
ehitusseaduse ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses. 
Liinirajatise planeerimisele ja ehitamisele kohaldatakse ehitiste 
planeerimiseks ja ehitamiseks kehtestatud nõudeid. 
 
Liinirajatise kaitsevöönd on seadusega kindlaks määratud mõõtmetega 
ala, kus igasugune liinirajatist ohustada võiv tegevus on lubatud seaduses 
sätestatud tingimustel ja korras. 
 
Liinirajatiste kaitsevööndi mõõtmed on 2 m liinirajatise keskjoonest või 
rajatise välisseinast liinirajatisega paralleelse mõttelise jooneni või 
tõmmitsatega raadiomasti korral selle kõrgusega või vabalt seisva raadio-
masti korral selle 1/3 kõrgusega ekvivalentse raadiusega mõttelise ring-
jooneni maapinnal, meetrites. 
 
Liinirajatise kaitsevööndis peab kinnisasja omanik või valdaja või seal 
tegutsev isik kinni pidama järgmistest kitsendustest: 
• liinirajatise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu liiniraja-

tiseni, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, 
põhjustada oma tegevusega liinirajatise saastamist ja korrosiooni; 

• veekogus paikneva liinirajatise kaitsevööndis on keelatud teha 
süvendustöid, veesõidukiga ankrusse heita, liikuda heidetud ankru, 
kettide, logide, võrkudega. 

 
Liinirajatise asukoha määramise hõlbustamiseks on liinirajatise omanik 
kohustatud märgistama liinirajatise asukoha. 
 
Liinirajatise kaitsevööndis on ilma liinirajatise omaniku loata keelatud 
igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist: 
• ehitada, rekonstrueerida või lammutada hooneid ja rajatisi, teha mis 

tahes laadimis-, süvendus-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, 
istutada ja langetada puid ja põõsaid; 

• õhuliinina rajatud liinirajatise puhul sõita masinate ja mehhanis-
midega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma on üle 
4,5 m; 
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• pinnases paikneva liinirajatise puhul töötada löökmehhanismidega, 
planeerida pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval 
maal sügavamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada raskusi; 

• veekogus paikneva liinirajatise puhul paigaldada veesõidukite liiklus-
tähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd. 

 
Liinirajatise kaitsevööndis kasvavate puude okste lõikamise kohustus on 
maavaldajal, kelle maa peal need puud kasvavad. Sellega seotud kulud 
kannab liinirajatise omanik, kui tema ja maavaldaja ei ole kokku leppinud 
teisiti. 
 
Liinirajatise kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud 
kannab nende põhjustamise eest vastutav isik. 

Elektripaigaldise kaitsevöönd 

Alus: Elektriohutusseadus (RT I 2002, 49, 310; 110, 659; 2004, 18, 
131; 30, 208; 75, 520); 
Vabariigi Valitsuse 02. juuli 2002. a, määrus nr 211, Elektri-
paigaldise kaitsevööndi ulatus (RT I 2002, 58, 366; 2003, 44, 
305). 

 
Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev 
ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise 
vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist. 
 
Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektri-
paigaldisele, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha 
tuld, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja 
korrosiooni ning korraldada massiüritusi, kui tegemist on üle 
1000-voldise nimipingega elektripaigaldisega. 
 
Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud: 
• elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, teha mis tahes laadimis-, 

süvendus-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada ning 
langetada puid ja põõsaid; 

• elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis teha süvendustöid, 
veesõidukiga ankrusse heita, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, 
võrkudega; 

• elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis paigaldada veesõidukite 
liiklustähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd; 

• elektri-õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, 
mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 
4,5 m; 

• üle 1000-voldise nimipingega elektri-õhuliinide kaitsevööndis ehitada 
aedu ja traattarasid ning rajada loomade joogikohti; 

• elektri-maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, 
tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval maal 
sügavamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada raskusi. 
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Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool 
piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus: 
• alla 1 kV pingega liinide korral on    2 m; 
• kuni 20 kV pingega liinide korral on 10 m; 
• 35–110 kV pingega liinide korral on 25 m; 
• 220–330 kV pingega liinide korral on 40 m. 
 
Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida 
mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paikne-
vad mõttelised vertikaaltasandid. 
 
Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani 
ulatuv veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 
jõgedes 50 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
 
Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd. Alajaamade ja jaotus-
seadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele piirdeaiast, seinast või 
nende puudumisel seadmest. 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded ja pumplate kujad 

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 
47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 
234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 
64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 
280; 67, 512; 2006, 28, 211); 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (RT I 1999, 25, 363; 
2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 
375; 63, 387; 2003, 13, 64; 37, 280); 
Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a, määrus nr 171, Kanalisat-
siooniehitiste veekaitsenõuded (RT I 2001, 47, 261); 
Keskkonnaministri 16. oktoobri 2003. a määrus nr 75, Nõuete 
kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta 
(RTL 2003, 110, 1736); 
Keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määrus nr  65 Heit-
veesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja 
reostustundlikkuse järgi kinnitamine (RTL 1998, 346/347, 
1432; 1999, 167, 2446); 
Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269, Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (RT I 2001, 69, 424; 
2003, 83, 565; 2006, 10, 67); 
Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrus nr 76, Ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (RTL 2005, 
123, 1949). 

 
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille 
kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning 
mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või 
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos 
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Reovee kogumisalaks nimetatakse ala, kus on piisavalt elanikke ja majan-
dustegevust reovee kogumiseks kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse 
või heitvee juhtimiseks suublasse. 
 
Määrusega kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded kehtestatakse reovee 
kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisat-
sioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk reovee eel-
puhasti), pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee 
suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded. 
 
Inimekvivalendiks loetakse ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase 
tingliku veereostuskoormuse ühikut. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) 
kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas. 
 
Reoveepuhastid jagunevad: 
• suurteks reoveepuhastiteks ehk suurpuhastiteks, mille jõudlus on üle 

2000 inimekvivalendi (edaspidi ie); 
• väikesteks reoveepuhastiteks ehk väikepuhastiteks, mille jõudlus on 

kuni 2000 ie; 
• omapuhastiteks üksikmajapidamise reovee puhastamiseks. 
 
Kuja kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuete määruse tähenduses on 
kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kau-
gus tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust. Kuja ulatus sõltub suublaks 
olevast pinnasest ja selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest, reovee 
puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast. 

 

Tabel 6. Väike- ja suurpuhastite nõutavad kujad sõltuval 
 reovee puhastamise viisist ja reoveepuhasti jõudlusest 

Kuja (meetrites) 
Väikepuhasti 
jõudlus (ie) Suurpuhasti jõudlus (ie) Reovee puhastamisviis 

kuni 
2000 ie 

2000 – 
10 000 ie 

10 000 – 
100 000 ie 

üle 
100 000 ie 

Reoveesettetahendus- ja 
kompostimisväljakutega 
mehaaniline või bioloogiline 
reoveepuhasti või eraldi 
paiknevad reoveesettetahen-
dus- ja kompostimisväljakud 

100 150 200 300 

Mehaaniline või bioloogiline 
reoveepuhasti, kus reovee-
setet käideldakse kinnises 
hoones 

50 100 150 200 

Biotiik, tehismärgala, ava-
veeline taimestikpuhasti 100 200 500 800 

 
Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja ulatus sõltub reoveepumplasse 
juhitava reovee vooluhulgast. Kui vooluhulk on kuni 10 m3/d, peab kuja 
olema 10 m; kui vooluhulk on üle 10 m3/d, peab kuja olema 20 m. 
 
Purgimissõlme kuja peab olema 30 m. 
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Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida heitvett, mis sisaldab: 
• põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid; 
• torustikele kleepuvaid või ummistusi tekitavaid aineid; 
• inimestele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid; 
• radioaktiivseid aineid; 
• keskkonnaohtlikku bakterioloogilist reostust; 
• biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid; 
• bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid. 
 
Omapuhasti rajamisel arvestatavad nõuded: 
• omapuhasti kuja on vähemalt 10 m (v.a septikul); 
• septiku kuja on vähemalt 5 m; 
• omapuhastit tohib ehitada väljapoole reovee kogumisalasid; 
• omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning 

põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu. 
 
Heitvee pinnasesse juhtimine on planeeringu alal keelatud. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi 
ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on: 
• alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m; 
• 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m; 
• 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitse-
vööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on: 
• torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud 

kuni 2 m sügavusele      2 m; 
• torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on 

paigaldatud kuni 2 m sügavusele    2,5 m; 
• torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud 

üle 2 m sügavusele      2,5 m; 
• torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on 

paigaldatud üle 2 m sügavusele    3 m; 
• torustikul, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on pai-

galdatud üle 2 m sügavusele või allmaakaeveõõnesse 5 m. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste ümber ulatub kaitsevöönd 
piirdeaiani, selle puudumisel 2 m kaugusele ehitisest. 

Põhja- ja pinnavee kaitse põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva 
reostuse eest 

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 
47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 
234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 
64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 
280; 67, 512; 2006, 28, 211); 
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Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määrus nr 288, Vee-
kaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamis-
kohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise 
ja hoidmise nõuded (RT I 2001, 72, 443; 2002, 15, 89; 2004, 
13, 89); 
Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78, 
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel 
kasutamise nõuded (RTL, 2003, 5, 48; 2004, 64, 1056). 

 
Põllumajandustootjal on soovitatav järgida head põllumajandustava s.t 
üldtunnustatud tootmisvõtteid ja -viise, mille järgimise korral ei teki ohtu 
keskkonnale. 
 
Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva 
reostuse ennetamiseks ja piiramiseks tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 
määrusega kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasuta-
mise ja hoidmise nõudeid. 
 
Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa hektari kohta külvikorra 
keskmisena kuni 170 kg lämmastikku aastas. Mineraalväetistega on 
lubatud anda haritava maa hektari kohta külvikorra keskmisena 30 kg 
fosforit aastas ja selline kogus lämmastikku, mis on põllumajandus-
kultuuride kasvuks vajalik ning vastavuses kehtestatud mineraalväetiste, 
sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõuetega. 
 
Põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette kasutamisel 
tuleb järgida keskkonnaministri määrusega kehtestatud nõudeid. 

Maaparandussüsteemidega seotud nõuded 

Alus: Maaparandusseadus (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227; 2005, 
37, 284); 
Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 
185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 
13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 39, 308; 
59, 464); 
Keskkonnaministri 24. detsembri .1996. a. määrus nr 64, 
Veekaitse nõuete kehtestamine maaparandussüsteemide 
ehitamisel ja ekspluateerimisel (RTL 1997, 14, 87; 1999, 34, 
415); 
Vabariigi Valitsuse 03. jaanuari .2006. a korraldus nr 1, Riigi 
poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu (RTL 2006, 7, 
133). 

 
Maaparanduseks peetakse maaparandusseaduse tähenduses maa kuiven-
damist, niisutamist ja maa veerežiimi kahepoolset reguleerimist, samuti 
happeliste muldade lupjamist ning agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja 
muude maaparandushoiutööde tegemist maatulundusmaa sihtotstarbega 
maa ja maapiirkonnas paikneva põllumajanduslikult kasutatava elamumaa 
sihtotstarbega eluasemekohtade maa viljelusväärtuse suurendamiseks. 
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Maaparandussüsteem on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa 
kuivendamiseks või niisutamiseks või veerežiimi kahepoolseks 
reguleerimiseks vajalike ehitiste kogum. 
 
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk maaparandusseaduse tähenduses 
on veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks või vee jaotamiseks. 
Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja 
minimeerima reostuse leviku ohu. 
 
Maaparandussüsteemi eesvool maaparandusseaduse tähenduses on 
kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu vee-
haardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu 
reguleeritud lõik, mille veeseisust sõltub reguleeriva võrgu nõuetekohane 
toimimine. Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolusid planeeringu alal 
pole. 
 
Ühiseesvool on maaparandusseaduse tähenduses on eesvool, mis tagab 
mitmel kinnisasjal asuva maaparandussüsteemi toimimise. Eesvool peab 
tagama liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutus-
võrku ning olema võimalikult suure isepuhastusvõimega. Kuivendus-
süsteemi suubla maaparandusseaduse tähenduses on looduslik veekogu, 
kuhu suubub liigvesi eesvoolu või reguleeriva võrgu kaudu. Maa-
parandussüsteemi maa-ala maaparandusseaduse tähenduses on maa-ala, 
millel paikneb reguleeriv võrk. Maaparandussüsteemi teenindav tee on 
maaparandusseaduse tähenduses vajalik tee maaparandushoiutööde 
tegemiseks ega ole teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 
241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 
2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44; 40, 312; 61, 479) 
tähenduses avalikult kasutatav tee. 
 
Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale teist kinnisasja 
teeniva maaparandussüsteemi, kui teist kinnisasja ei ole maaparandus-
süsteemi ehitamata võimalik sihipäraselt kasutada või kui selle ehitamine 
teise kohta põhjustab ülemääraseid kulutusi. Asjaosalistel tuleb seada 
reaalservituut asjaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras. 
 
Maaparandussüsteemi rajamine võõrale maale: 
• maa kuivendamiseks või niisutamiseks vajaliku veejuhtme rajamisele 

võõrale maale on madalama maatüki omanik kohustatud hüvituseta 
laskma juhtida oma maatükile looduslikku vett, kui see varem 
loomulikul viisil sinna voolas või imbus. Kui selline vee juhtimine 
tekitab talle kahju, võib ta nõuda, et kõrgema maatüki omanik omal 
kulul pikendaks kunstlikku veejuhet läbi madalama maatüki; 

• vee juhtimiseks läbi võõra maa tuleb asjaosalistel seada servituut 
valitseva kinnisasja kasuks, mille kohta kohaldatakse 
asjaõigusseaduse sätteid; 

• vee juhtimine peab toimuma võimalikult mööda piire või sihte, kus 
maaparandussüsteem maa kasutamist kõige vähem takistab ja maale 
kõige vähem kahju tekitab. Läbi õue, puiestike, viljapuu- ja köögi-
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viljaaedade võib vett juhtida ainult toruveejuhtmetega, kui omanikuga 
ei lepita kokku teisiti. 

 
Maaomanik peab arvestama järgmiste nõuete ja piirangutega: 
• igasugune kunstlik veevoolu takistamine ja ummistamine maa-

parandussüsteemis ning veevõtt maaparandussüsteemist, kui see 
tekitab kahju teisele maaomanikule või maaparandussüsteemile, on 
keelatud; 

• maad ei või harida lähemal kui 1 m eesvoolu pervest, kui seadusega 
või Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras ei määrata kindlaks 
laiemat veekaitsevööndit; 

• maaomanik peab lubama kasutada oma maad maaparandus-
süsteemide seisundi kontrollimiseks, maaparanduslikeks uurimis- ja 
projekteerimistöödeks, maaparandustöödest tingitud ajutisteks 
läbisõitudeks ja pinnase paigaldamiseks, kui hüvitatakse talle 
tekitatud kahju; 

• maa kruntimisel või ümberkruntimisel kooskõlas maakorralduslike 
õigusaktidega tuleb tagada maaparandussüsteemi toimimine ja kaitse. 

 
Maaomanikul/maavaldajal on õigus: 
• kui tema maast antakse õigus vett läbi juhtida, võib maaomanik 

nõuda maaparandussüsteemi alla jääva maa äraostmist loa saaja 
poolt, samuti kogu ülejäänud maa või selle osa äraostmist, mis 
maaparandussüsteemi rajamise tagajärjel kasutuskõlbmatuks muutub; 

• saada maaparandussüsteemi rajajalt hüvitist tekitatud kahjude eest. 
 
Veekogude kallastel rakendatakse järgmisi keskkonnakaitselisi meetmeid: 
• veekogu kallastele rajatakse puhverribasid või puhverlodusid; 
• voolusängis oleva reostuse püüdmiseks on sobiva reljeefiga kohtades 

võimalik ehitada settebasseine,  
• vajaduse korral võib voolusängis oleva reostuse püüdmiseks kasutada 

keemilisi filtreid. 
 
Maaparandussüsteemi korrastamistöödel või rekonstrueerimisel tuleb 
arvestada maaparandustööde võimalikku mõju järgmistele maaparandus-
tööde piirangutsoonidele: 
• I klassi piirangutsoonideks on kaitseala vööndid, kus kehtestatud 

kaitse-eeskiri ei luba maaparandustöid (loodusreservaadid ja siht-
kaitsevööndid, kus maaparanduse hooldustööd on keelatud); 

• II klassi piirangutsoonideks on kaitseala sihtkaitsevööndid, kus 
kaitstava loodusobjekti säilitamiseks vajaliku või seda objekti mitte-
kahjustava tegevusena on kaitseala kaitse-eeskirjaga lubatud olemas-
olevate maaparandussüsteemide hooldustööd; 

• III klassi piirangutsoonideks on kaitsealade piiranguvööndid, 
programmialade üldvööndid ja eelmistes punktides nimetamata alad. 

 
Maavaldaja võib maaparandussüsteemi maa-ala siht- või kasutusotstarvet 
muuta maaparandusbüroo eelneva kooskõlastuse alusel. Kinnisasja, millel 
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paikneb maaparandussüsteem, võib ümber kruntida, jagada, ühendada, 
liita või eraldada maaparandusbüroo eelneva kooskõlastuse alusel. 

Välisõhu saastekaitse 

Alus: Välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298; 2005, 15, 87); 
Rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 
1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 
32, 187; 61, 375; 63, 387; 90, 521; 2003, 26, 156; 160; 2004, 
45, 315; 75, 520; 87, 593; 2005, 24, 179; 2006, 28, 211); 
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrus nr 38, 
Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine (RT I 1999, 9, 38; 
2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613; 2002, 66, 402; 2005, 6, 
23); 
Sotsiaalministri 04. märtsi 2002. a määrus nr 42, Müra norm-
tasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL 2002, 38, 
511); 
Keskkonnaministri 07. septembri 2004. a määrus nr 115, 
Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja 
saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed 
ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest 
teavitamise tase (RTL 2004, 122, 1894; 2006, 33, 592). 

 
Välisõhk on troposfääri hooneväline õhk, välja arvatud õhk töö-
keskkonnas. Saasteaine on keemiline aine või ainete segu, mis eraldub 
välisõhku tegevuse otsesel või kaudsel tagajärjel ja mis võib mõjuda 
kahjulikult inimese tervisele või keskkonnale, kahjustada vara või kutsuda 
esile pikaajalisi kahjulikke tagajärgi. 
 
Saasteallikas on saasteaineid välisõhku suunav või eraldav objekt. Saaste-
allikad jagunevad paikseteks ja liikuvateks saasteallikateks. Paikne 
saasteallikas on püsiva asukohaga üksik saasteallikas, kaasa arvatud 
teatud aja tagant teisaldatav saasteallikas, või ühel tootmisterritooriumil 
asuvate saasteallikate grupp. Liikuv saasteallikas on püsiva asukohata 
saasteallikas, mis samal ajal saasteainete välisõhku eraldamisega võib 
vahetada asukohta. 
 
Saasteallika mõjupiirkond on piirkond, kus saasteallikast eralduva saaste-
aine heitkogus moodustab maapinnalähedases õhukihis saasteaine sisal-
duse, mis on vähemalt kümme protsenti välisõhu saastatuse taseme ühe 
tunni keskmisest piirväärtusest. Saasteallika mõjupiirkonnas kehtivad 
välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused ka õhukihis, mis ulatub 
2 m võrra kõrgemale kõige kõrgemal asuva eluruumi laest ja 1 m 
kaugusele eluruumi välisseinast. 
 
Paikse saasteallika saasteaine heitkoguse piirväärtus on majandustegevuse 
mis tahes valdkonna paiksest saasteallikast eralduva saasteaine piirkogus 
väljuvate gaaside mahu-, toodangu-, võimsuse-, energia- või ajaühiku 
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kohta väljendatuna kontsentratsiooni, protsendi või heitkoguse tasemena. 
Heitkoguse piirväärtust ei tohi ületada. 
 
Saasteallikast eralduva saasteaine lubatud heitkoguse määramisel 
eeldatakse, et saasteaine sisalduse piirnormi täitmine on tagatud saaste-
allika tootmisterritooriumi piiril. 
 
Arvestades inimorganismide erinevat kohanemisreaktsiooni, võib kesk-
konnaminister Tervisekaitseinspektsiooni ettepanekul kehtestada 
määrusega elanikkonna tundlike gruppide tervise kaitseks välisõhu 
saastatuse taseme seaduses sätestatutest rangemad piirväärtused järgmiste 
asutuste territooriumil: 
• tervishoiuasutus; 
• hoolekandeasutus; 
• lasteaed; 
• kool. 
 
Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine välisõhu kaitse seaduse tähenduses 
on inimtegevusest põhjustatud välisõhku eralduv aine või ainete segu, mis 
võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju. Lõhnaaine esinemise 
välisõhus määrab selleks moodustatud lõhnaaine esinemise määramise 
ekspertrühm. Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühm annab 
hinnangu lõhnaaine esinemise kohta välisõhus ning lõhna esinemise 
korral nõuab seda põhjustava saasteallika valdajalt lõhna vähendamise 
tegevuskava koostamist. 
 
Mootor- ja veesõiduki, mopeedi, maanteevälise liikurmasina, traktori ning 
muu liikuva saasteallika heitgaasi saasteainete sisaldus ja suitsusus ning 
müratase ei tohi ületada kehtestatud normatiive. 
 
Mootorsõiduki juht peab vältima: 
• tolmu ja prahi levikut puistematerjalide veokilt; 
• välisõhu saastamist töötava mootoriga seisvalt mootorsõidukilt, kui 

see ei ole tingitud töökorraldusest. 
 
Tegevusel, mis võib tõenäoliselt põhjustada saastatuse taseme piir-
väärtuste ületamist maapinnalähedases õhukihis, on saasteallika valdaja 
kohustatud rakendama täiendavaid meetmeid saasteainete välisõhku 
eraldumise vähendamiseks. Saasteainete välisõhku eraldumist 
vähendavad meetmed ei tohi kaasa tuua pinnase ja vee saastamist. 
 
Transpordisõlmede ning tootmis- ja teenindusobjektide kavandamisel 
tuleb vältida territooriume, kus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on 
välisõhku eraldunud saasteainete hajumine loodus- või tehisoludest 
tingitud põhjustel takistatud. 
 
Objekti valdaja on kohustatud rakendama abinõusid tolmu ja prahi leviku 
vältimiseks tema halduses olevatelt ladustamiskohtadelt, tänavatelt ja 
teedelt. 
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Silmas pidades õhusaaste kauglevi, mis võib ületada riigipiire, ja 
piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni (RT II 2000, 4, 25) 
nõudeid, on keelatud ehitada korstnaid, millest saasteained väljuvad 
kõrgemal kui 250 m maapinnast. 
 
Käitise projekteerimisel tuleb arvestada, et saasteaineid välisõhku väljuta-
vad korstnad, ventilatsiooniavad ja -torud oleksid vähemalt 5 m kõrgemal 
saasteallikast, kuni 50 m kaugusel eluhoonetest ning oleksid täidetud 
seaduses sätestatud nõuded. 
 
Välisõhu saasteluba ja erisaasteluba on dokumendid, mis annavad 
seaduses sätestatud juhtudel õiguse viia saasteaineid paiksest 
saasteallikast välisõhku ning määravad selle õiguse kasutamise 
tingimused. 
 
Kui piirkonna välisõhu hinnatud saastatuse tase või seaduse alusel 
kehtestatud saasteaine heite summaarne piirkogus ei võimalda rahuldada 
kõiki saasteloa taotlusi, on saasteloa saamise eelisõigus isikul: 
• kes toodab energiat olme- või sotsiaalvajadusteks; 
• kelle saasteainete heitkogus samalaadse toodangu ühiku kohta on 

kõige väiksem. 
 
Paikse saasteallika valdaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, 
energiasäästlikku tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke energiaallikaid ja 
püüdeseadmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks sedavõrd, 
kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik tehtavaid 
kulutusi ja tekkida võivat kahju arvestades. 
 
Saasteallika valdaja rakendab täiendavaid meetmeid, et vähendada 
süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside, nagu metaani, dilämmastik-
oksiidi, hüdrofluorosüsivesinike, perfluorosüsivesinike ja väävelheksa-
fluoriidi heitkoguseid, mis välisõhus akumuleerides võivad põhjustada 
kliimamuutust. Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate kasvu-
hoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse ja selle jaotuskava kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega. 
 
Välisõhus leviv müra on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv 
soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saaste-
allikad. 
 
Müra tekitamine põhjendamatult on keelatud. 
 
Müra piirtase on suurim lubatud müratase, mille ületamisel tuleb 
rakendada müratõrjeabinõusid. 
 
Müra kriitiline tase on müratase, mille ületamine tekitab ebarahuldava 
mürasituatsiooni ja põhjustab inimese tugeva häirituse ning mille juures 
tuleb rakendada abinõusid inimese tervise kaitseks. 
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Müra taotlustase on müra normtase, mida kasutatakse uuel planeeritaval 
alal ja olemasoleva müraolukorra parandamiseks. 
 
Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele 
esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. Välisõhus 
leviva müra normtasemed ning mürataseme määramise ja hindamise 
meetodid kehtestab sotsiaalminister määrustega. 
 
Müra normtasemete kehtestamisel lähtutakse: 
• päevasest (07:00…23:00) ja öisest (23:00…07:00) ajavahemikust; 
• müraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus, 

tööstus-, teenindus- ja kaubandusettevõtted, spordiväljakud ja meele-
lahutuspaigad, ehitustööd, elamute ja üldkasutusega hoonete tehno-
seadmed, naabrite müra (olmemüra); 

• müra iseloomust: püsiva või muutuva tasemega müra; 
• välismüra normimisel: hoonestatud või hoonestamata ala 

kategooriast. 
 
Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse üldplaneeringu alusel: 
• I kategooria: looduslikud puhkealad; 
• II kategooria: lasteasutus, elamualad, puhkealad (elamualade sisesed); 
• III kategooria: segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-

ja teenindusettevõtted); 
• IV kategooria: tööstusala. 
 
Välismüra lubatud müra osas tuleb lähtuda Sotsiaalministri määrusest 
nr 42, Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid toodud 
arvulistest suurustest. Siinkohal on määrusest välja toodud ainult taotlus-
taseme arvsuurused uutel planeeritavatel aladel tabel 7 ja tabel 8. 
 
Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutus-
paikade meelelahutuspaikade tegevusest põhjustatud müra taotlustase on 
samane tööstusmüra taotlustaseme arvsuurusega uutel planeeritavatel 
aladel. 
 
Projekteerimistingimuste määramisel tuleb lähtuda Sotsiaalministri 
04.03.2002. a määruses nr 42, Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid toodud arvulistest suurustest. 

 

Tabel 7. Liiklusmüra (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, 
veesõidukite liiklus) ekvivalenttase LpA,eq,T, dB 

 Päeval Öösel 
I kategooria 50 40 
II kategooria 55 45 
III kategooria 60 50 
IV kategooria 65 55 
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Tabel 8. Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA, eq, T, dB 
 Päeval Öösel 
I kategooria 45 35 
II kategooria 50 40 
III kategooria 55 45 
IV kategooria 65 55 

 
Paikuse Vallavolikogul on õigus kehtestada välisõhus levivale mürale 
planeeringu alal kehtestatud normidest kuni 50% protsenti rangemaid 
normtasemeid. 

Jäätmekäitlus 

Alus: Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87; 37, 
288; 2006, 28, 209); 
Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 38, Prügila 
rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (RTL 2004, 56, 938; 
108, 1720); 

 
Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrval-
damine. Jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja 
segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või 
kõrvaldamise eesmärgil. 
 
Keskkonnahäiring on arvulise normiga reguleerimata negatiivne kesk-
konnamõju või negatiivne keskkonnamõju, mis ei ületa arvulist normi, 
nagu jäätmetest põhjustatud hais, tolm või müra; lindude, näriliste või 
putukate kogunemine; aerosoolide sisaldus õhus või jäätmete tuulega laia-
likandumine. 
 
Kõik planeeringu alal tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud peavad 
rakendama kõiki sobivaid võimalusi, et vältida jäätmete teket ja 
vähendada nende hulka ning kandma hoolt, et jäätmed ei põhjustaks 
ülemäärast ohtu tervisele ega keskkonnale. 

Tuleohutusnõuded 

Alus: Siseministri 8. septembri.2000. a, määrus nr 55, Tuleohutuse 
üldnõuded (RTL 2000, 99, 1559; 2004, 100, 1599); 
Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315, Ehitisele ja 
selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (RT I 2004, 75, 525). 

 
Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest maaüksusel lasub selle omanikul 
ja valdajal. Territooriumi sõidutee ja juurdepääs ehitisele hoitakse vaba 
ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Objekti territoorium 
tuleb hoida alaliselt puhas põlevmaterjali jäätmetest. Territooriumi 
puhastamise sageduse kehtestab objekti valdaja. Jäätmete hoiukoht peab 
paiknema põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes 
tulepüsivusega ehitise välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast 
vähemalt 2 m kaugusel. 
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Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui 
see takistab tuletõrje- ja päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult 
muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust 
näitav viit. 
 
Territooriumil ei tohi: 
• ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mis tahes 

põlevmaterjali, põlevpakendis seadet või -taarat ning parkida 
mootorsõidukit või muud tehnikat; 

• rajada ehitist ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojektita; 
• ladustada põlevmaterjali vahetult isoleerimata juhtmetega 

elektriõhuliini alla või lähemale kui 2 m objekti territooriumi 
välispiirist; 

• valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha; 
• põletada kulu, välja arvatud Keskkonnaministri 15. juuni 1998. a 

määruses nr 46 Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade 
tuleohutusnõuete kinnitamine (RTL 1998, 216/217, 854) kehtestatud 
juhtudel ja korras. 

 
Tulemüürist või muust tuletõkketarindist mis tahes tehnovõrgu läbiviigu-
koht täidetakse kogu tarindi paksuses mittepõleva materjaliga, mis ei 
vähenda tarindi tulepüsivusaega. Ehitises on keelatud muuta ehitise või 
ruumi kasutusotstarvet, seda rekonstrueerida, ümber planeerida, 
kapitaalselt remontida või tehniliselt ümber seadistada ilma kehtestatud 
korras heakskiidetud ehitusprojektita. 
 
Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire 
evakueerimine või päästmine ohustatud alast. 
 
Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega 
põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selleks peab 
hoonetevaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures 
juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku 
piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Täpsed tuleohutus-
kujad määratakse ehitusprojektiga. 
 
Hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks 
tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat hoonetekompleksi, kusjuures: 
• sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis, 

vastavalt kas TP1, TP2 või TP3; 
• selliste hoonete kasutajate arv ja korruste pindala on väiksemad 

hoonetekompleksile kohalduvatest nimetatud arvväärtustest. 

Raudtee kaitsevöönd 

Alus: Raudteeseadus (RT I 2003, 79, 530; 2004, 18, 131; 2005, 
38,298; 40, 312; 2006, 30, 232; 2007, 14, 70). 

 
Raudtee kaitsevöönd on raudtee sihtotstarbelise toimimise ja häireteta 
raudteeliikluse tagamiseks ning raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude 



 
Paikuse valla Silla küla osaüldplaneering 

 

 
 

 
 

21 

vähendamiseks ettenähtud maa-ala, mille laius rööpme teljest (mitmetee-
listel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest) väljaspool linnu ja 
asulaid 50 m, kui seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega ei 
ole ette nähtud kaitsevööndi suuremat laiust. 
 
Raudtee kaitsevööndis paikneva kinnisasja omanik (valdaja) ei tohi oma 
tegevuse või tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, 
halvendada raudtee korrashoidu ega ohustada liiklust. 
 
Raudtee kaitsevööndis võib maaparandussüsteemide rajamine, maavara 
kaevandamine, kaevamistööde tegemine, metsaraie ja muud looduskesk-
konda muutvad tööd, kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja 
ladustamine toimuda ainult vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või 
raudtee muu omaniku või valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul. 
 
Raudtee kaitsevööndis võib hoonete ja rajatiste ehitamine, seadmete ja 
materjalide ladustamine ja paigaldamine, mis seab ohtu nähtavuse 
kaitsevööndis, toimuda ainult Raudteeinspektsiooni ja vastava 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja 
eelneval kirjalikul nõusolekul. 
 
Raudtee kaitsevööndis raudtee korrashoiuks või liiklusohutuse tagamiseks 
annab kinnisasja omanikule metsa raadamiseks nõusoleku 
keskkonnaminister või tema volitatud isik, arvestades võimaluse korral 
vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või 
valdaja kirjalikku põhjendatud seisukohta. 
 
Kui kaitsevööndis kasvav mets takistab raudteeliikluse ohutuse 
tagamiseks vajalikku nähtavust ja kinnisasja omanik keeldub metsa 
raadamiseks nõusoleku taotlemisest ja metsa raadamast, samuti juhul, kui 
raudteeliikluse ohutuse tagamiseks vajalikku nähtavust takistab muu 
puittaimestik, mis ei ole mets metsaseaduse tähenduses, ja kinnisasja 
omanik keeldub seda puittaimestikku raiumast, on raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjal, raudtee muul omanikul või valdajal õigus pöörduda seisukoha 
saamiseks Raudteeinspektsiooni poole. Kui Raudteeinspektsioon hindab 
metsa raadamise või muu puittaimestiku raiumise raudteeliikluse ohutuse 
tagamiseks vajalikuks, on Raudteeinspektsioonil õigus nõuda kinnisasja 
asukohajärgse keskkonnateenistuse kaudu metsa raadamiseks või muu 
puittaimestiku raiumiseks nõusoleku andmist raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjale või raudtee muule omanikule või valdajale. 
 
Raudteeliikluse ohutuse tagamiseks raudtee kaitsevööndis metsa 
raadamise või muu puittaimestiku raie korral on raudtee kaitsevööndis 
asuva kinnisasja omanikul õigus raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt või 
raudtee muult omanikult või valdajalt nõuda üksnes otsese kahju 
hüvitamist. 
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LISA 2. PLANEERINGUGA SEOTUD DOKUMENDID 
 


