LISA 2
KEHTIVAD PIIRANGUD

Maa- ja veealade kasutamisel tuleb kinni pidada õigusaktidega kindlaks
määratud piirangutest mida pole üldplaneeringuga leevendatud või täiendavalt piiratud.
Üldplaneeringu kaartidel on kajastatud põhilised kaitsevööndid. Muud
piirangud on toodud allolevas peatükis. Selles on esmalt välja toodud piirangut kehtestav seadus või määrus ning piirangu üldiseloom. Täpsemaks
piirangute rakendamiseks või nendega põhjalikumalt tutvumiseks on vajalik siin toodud seaduste ja määrustega vahetu tutvumine.

1.1 Mälestiste kaitsevööndid
Alus:

Muinsuskaitseseadus (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63,
387; 2004, 25, 171; 2007, 12, 66; 2008, 3, 24; 51, 287).

Mälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade
kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline,
etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus. Mälestise omanik või valdaja vastutab
mälestise säilimise eest. Mälestise omanik või valdaja on kohustatud
mälestist hooldama ning säilitama ja korras hoidma mälestise tähist.
Muinsuskaitset korraldavad Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet
ning vallavalitsus. Muinsuskaitseameti ning Haljala vallavalitsuse loata on
kinnismälestisel keelatud järgmised tegevused:
• konserveerimine, restaureerimine ja remont;
• ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel, ning lammutamine;
• katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine;
• ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride muutmine ning kruntimine;
• krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
• katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide,
väravate jms muutmine;
• ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu
reklaami ja info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul viisil mälestise või muinsuskaitsealal paikneva
ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide ümberpaigutamine;
• siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja –konstruktsioonide
algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
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•
•
•
•

algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide
kasutamine;
teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;
haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine;
teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik vms), valgustuse, tehnovõrkude ja –rajatiste ning reklaami
paigutamine.

Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd, millele laienevad
kaitsekohustuse teatises esitatud kitsendused. Kaitsevööndiks on 50 m
laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks
tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.
Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
• maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine
ning muud mulla- ja ehitustööd;
• puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kinnismälestise juurde on igaühel vaba juurdepääs. Eraõiguslik isik, kelle kinnisasjal mälestis asub või kelle kinnisasja tavakohane juurdepääsutee mälestiseni viib, peab tagama igaühe vaba läbipääsu mälestiseni päikesetõusust
loojanguni. Mälestiseks olevasse ehitisse või selle õue pääseb omaniku või
valdaja lubatud ajal ja korras.
Mälestist võib konserveerida, restaureerida või remontida ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusel ja erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.
Muinsuskaitseala ja mälestise silueti nähtavuse ja vaadeldavuse tagamiseks tuleb detailplaneeringut koostades arvestada Muinsuskaitseametiga
kooskõlastatud eritingimusi.
Haljala valla kultuurimälestiste nimekiri on toodud LISAS 3.

1.2 Riikliku kaitse all olevate loodusobjektide piirangud
Alus:

Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87;
22, 152; 2006, 30, 232; 2007, 25, 131; 62, 396; 2008, 34, 211;
56, 314; 2009, 3, 15);
Vabariigi Valitsuse 6.06.2005. a määrus nr 118, Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri (RT I 2005, 33, 248; 2009, 7, 48);
Vabariigi Valitsuse 14.05.2002. a määrus nr 163, Lääne-Virumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused (RT I 2002,
42, 276);
Vabariigi Valitsuse 03.03.2006. a määrus nr 64, Kaitsealuste
parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri (RT I 2006,
12, 89; 2009, 7, 48);
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Keskkonnaministri 02.04.2003. a määrus nr 27, Kaitstavate
looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri (RTL 2003, 46, 678;
2009, 11, 131);
Keskkonnaministri 19.05.2004. a määrus nr 52, Kaitsealade ja
kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (RTL 2004, 69, 1135; 2005, 124, 1971; 2009, 11, 131).
Loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamise 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.
Kaitstavad loodusobjektid on:
• kaitsealad;
• hoiualad;
• kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid;
• püsielupaigad;
• kaitstavad looduse üksikobjektid;
• kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt
kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitsealad on:
• rahvuspargid;
• looduskaitsealad;
• maastikukaitsealad.
Maastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Maastikukaitseala
eritüübid on park, arboreetum ja puistu. Maastikukaitseala võimalikud
vööndid on sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd.
Haljala vallas Pehka ja Varangu külas asub osa Selja jõe maastikukaitsealast. Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri on toodud LISAS 4.
Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
• muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
• koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
• väljastada metsamajandamiskava;
• kinnitada metsateatist;
• kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
• anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla
ehitamiseks;
• anda projekteerimistingimusi;
• anda ehitusluba.
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Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit: Jõemetsa sihtkaitsevöönd Vihula
vallas ja Mooritsa sihtkaitsevöönd Haljala vallas. Sihtkaitsevööndis on
keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud õppe- ja loodusraja rajamine.
Haljala vallas on üks kaitsealune park - Aaspere park, mis on kaitse alla
võetud 27.11.1958. a. Aaspere pargi kaitse-eeskiri on toodud LISAS 4.
Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult
väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Pargi
maa-ala on piiranguvöönd.
Pargis on keelatud maavara kaevandamine. Pargi valitseja nõusolekuta on
pargis keelatud:
• puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
• ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
• projekteerimistingimuste andmine;
• detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
• nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
• ehitusloa andmine;
• veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
• katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
• maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
• metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
• puhtpuistute kujundamine;
• uuendusraie;
• biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
• uue maaparandussüsteemi rajamine.
Looduse üksikobjektidest on Haljalas kaitse all Kisuvere allikas ja Võle
rändrahn.
Looduse üksikobjekti kaitse alla võtmise otsuse jõustumisel moodustub
selle ümber 50 meetri raadiuses piiranguvöönd, kui kaitse alla võtmise
otsusega ei kehtestata piiranguvööndi väiksemat ulatust.
Üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis on keelatud:
• maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
• veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
• uute maaparandussüsteemide rajamine;
• jäätmete ladustamine;
• jugade, allikate ja karstivormide ümbruses väetiste ja mürkkemikaalide
kasutamine.
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Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või kaitstava looduse üksikobjekti
juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks
kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama
nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile. Õuemaal,
kus asub kaitstav looduse üksikobjekt, võivad teised isikud viibida kinnisasja valdaja nõusolekul.
Haljala vallas asuvate kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide
valitseja on Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaameti Viru regioon.

1.3 Hoiualade võrgustikust tulenevad piirangud
Alus:

Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87;
22, 152; 2006, 30, 232; 2007, 25, 131; 62, 396; 2008, 34, 211;
56, 314; 2009, 3, 15);
Euroopa Ühenduste Nõukogu Loodusdirektiiv 92/43/EMÜ,
22.07.1992. a, Natura 2000 alade kaitsekorraldus (EÜT L
206);
Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a korraldus nr 615-k, Euroopa
Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
(RTL 2004, 111, 1758).

Natura 2000 ala kaitse eesmärk määratakse kindlaks, lähtudes ala tähtsusest EÜ Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest I
lisas nimetatud linnuliikide või selles nimetamata rändlinnuliikide või EÜ
Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
taimestiku ja loomastiku kaitsest I lisas nimetatud looduslike või poollooduslike elupaigatüüpide või II lisas nimetatud liikide soodsa seisundi
säilitamise või taastamise jaoks, samuti lähtudes Natura 2000 võrgustiku
terviklikkuse saavutamise vajadusest ning silmas pidades ala degradeerumis- ja hävimisohtu.
Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustik koosneb Eestis:
• linnualadest, millest Eesti riik on Euroopa Komisjoni teavitanud EÜ
Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L
103, 25.04.1979, lk 1-18) kohaselt;
• aladest, millel on EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest kohaselt
Euroopa Komisjoni seisukohast üleeuroopaline tähtsus.
Vabariigi Valitsuse korraldusega on Haljala vallast loodusalade nimekirja
arvatud Selja jõe loodusala loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa
liikide elupaikade kaitseks. Loodusala pindala on 634 ha. Kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad, lamminiidud, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad, rohunditerikkad kuusikud, soostuvad ja soo-lehtmetsad ja
laialehised lammimetsad. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse on jõesilm
(Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar).
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1.4 Veekogude kaitse
Alus:

Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87;
22, 152; 2006, 30, 232; 2007, 25, 131; 62, 396; 2008, 34, 211;
56, 314; 2009, 3, 15);
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; 2007, 1, 1; 62, 396; 66, 408; 2009,
1, 2; 3, 15; 20, 131);
Vabariigi Valitsuse 18.07.1996. 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 järve, jõge, veehoidlat, oja, allikat 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 piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd ja veekaitsevöönd.
Avalikult kasutatavad veekogud Haljala vallas (EG andmete põhjal)
Veekogu
Pindala/
Kalda piiranguVeekogu nimi
kood
valgala pindala
vöönd
200422
Aaspere tiik
1,3 ha
50 meetrit
200490
Essu tiik
1,0 ha
50 meetrit
200491
Haljala paisjärv
1,8 ha
50 meetrit
200496
nimetu
1,0 ha
50 meetrit
10746
Selja jõgi
410 km2
100 meetrit
10748
Auküla pkr
0 km2
50 meetrit
10749
Veltsi oja
17,2 km2
50 meetrit
10751
Haljala oja
45,2 km2
100 meetrit
10757
Põdruse pkr
22,8 km2
50 meetrit
10758
Vainupea jõgi
54,8 km2
100 meetrit
10760
Mustoja oja
135 km2
100 meetrit
10761
Kõldu pkr
7,0 km2
50 meetrit
10762
Areda oja
33,6 km2
100 meetrit
10763
Annikvere oja
46,0 km2
100 meetrit
10764
Sauste pkr
11,2 km2
50 meetrit

Ehituskeeluvöönd
25 meetrit
25 meetrit
25 meetrit
25 meetrit
50 meetrit
25 meetrit
25 meetrit
50 meetrit
25 meetrit
50 meetrit
50 meetrit
25 meetrit
50 meetrit
50 meetrit
25 meetrit

Kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase
kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Järve või jõe kaldal metsamaal
ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini. Kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
Ehituskeeld ei laiene:
• hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele,
mis ei jää veekaitsevööndisse;
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•

•
•
•
•

•

tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest
maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;
kalda kindlustusrajatisele;
supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;
olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
piirdeaedadele.

Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detail- või üldplaneeringuga kavandatud:
• pinnavee veehaarde ehitisele;
• sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
• ranna kindlustusrajatisele;
• hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
• kalakasvatusehitisele;
• riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;
• tehnovõrgule ja -rajatisele;
• sillale;
• avalikult kasutatavale teele ja tänavale;
• raudteele.
Ehituskeeluvööndit võib suurendada või vähendada, arvestades kalda
kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud
asustusest. Ehituskeeluvööndit võib suurendada üldplaneeringuga, ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda keskkonnaministri nõusolekul.
Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda Keskkonnaameti nõusolekul.
Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd. Veekaitsevöödi
ulatus tavalisest veepiirist on:
• järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning maaparandussüsteemide eesvooludel
– 10 m;
2
• maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km – 1 m.
Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust arvestatakse
lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba.
Kallasraja laius on laevatatavatel veekogudel 10 meetrit, teistel veekogudel 4 m, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.
Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaoma-
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niku vara. Kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade
vaba läbipääsu kallasrajale.

1.5 Tee kaitsevööndid
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; 2006, 30, 232; 2007, 14, 70; 15, 76; 45, 319; 63, 398;
66, 408; 2008, 56, 314; 2009, 15, 93);
Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrus nr 59, Tee ja tee
kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155,
2173; 2003, 100, 1511);
Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrus nr 55, Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000, 23, 303; 2004, 65,
1088);
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.02.2005. a määrus
nr 26, Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid (RTL
2005, 28, 390; 114, 1759; 2006, 47, 847; 2007, 8, 128; 2008, 7,
76; 72, 1011; 2008, 100, 1429).

Tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite
või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või 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. Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, riigi talitee, kohalik tee ja kohalik
talitee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks.
Maantee on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja
jalakäijate liiklemiseks. Riigimaantee on:
• põhimaantee, mis ühendab pealinna teiste suurte linnadega, neid linnu
omavahel ning pealinna ja teisi suuri linnu tähtsate sadamate, raudteesõlmede ja piiripunktidega;
• tugimaantee, mis ühendab linnu omavahel ning linnu põhimaanteedega;
• kõrvalmaantee, mis ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega;
• ramp ja ühendustee, mis on liikluse korraldamiseks ja liiklusvoogude
kanaliseerimiseks rajatud eri- ja samatasandiliste maanteede ristumisalale;
• muu majandus- ja kommunikatsiooniministri otsuse alusel riigimaanteede nimekirja kantud tee.
Kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee, kohalikuks
liiklemiseks ettenähtud talitee vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Kohalike
teede nimekiri määratakse vallavolikogu otsusega.
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Haljala valla teede loetelu on toodud LISAS 9.
Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt
lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks
rajatakse tee äärde kaitsevöönd. Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal
pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit. Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal
pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 kuni 50 meetrit. Tänava kaitsevööndi laius on teemaa
piirist kuni 10 meetrit. Kaitsevööndit võib laiendada kuni 50 meetrini, kui
see on ette nähtud planeerimisseaduse kohases planeeringus.
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;
• ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist
või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;
• takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
• paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
• korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
• kaevandada maavara ja maa-ainest;
• teha metsa uuendamiseks lageraiet;
• teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.

1.6 Tehnovõrgu- ja rajatise talumiskohustus
Alus:

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; 63, 481; 2007, 24, 128; 2008, 59, 330).

Kinnisasja omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku,
nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja
nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade
eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises
kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Kinnisasja omanik võib sellisel
juhul nõuda kinnisasja koormamist reaalservituudiga.
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Kinnisasja omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või rajatist, kui see on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning
majanduslikult otstarbekam võimalus. Tehnovõrk või -rajatis on ehitatud
avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja see kuulub
isikule, kellele on selline universaalteenuse osutamine ülesandeks tehtud.

1.7 Kaitsevööndid
Alus:

Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593; 2005, 71, 545;
2006, 25, 187; 31, 234; 58, 439; 2007, 3, 12; 12, 64; 66; 15, 76;
16, 77; 63, 397; 66, 408; 2008, 28, 181);
Elektriohutusseadus (RT I 2007, 12, 64; 66, 408; 2008, 22,
149; 30, 191);
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007. a määrus
nr 19, Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis
tegutsemise kord (RTL 2007, 27, 482; 61, 1100; 2008, 38,
542);
Kaugkütteseadus (RT I 2003, 25, 154; 2004, 18, 131; 2006, 58,
439; 2007, 17, 80; 66, 408);
Surveseadme ohutuse seadus (RT I 2002, 49, 309; 2003, 88,
594; 2004, 2, 5; 18, 131; 30, 208; 2007, 66, 408; 2008, 22, 149;
30, 191);
Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a, määrus nr 213, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus (RT I 2002, 58, 368; 2003, 44, 304).
Küttegaasi ohutuse seadus (RT I 2002, 49, 311; 2003, 88, 594;
2004, 18, 131; 19, 133; 30, 208; 2007, 66, 408; 2008, 22, 149;
30, 191);
Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a määrus nr 212, Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba
ulatus (RT I.2002, 58, 367);
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; 2005, 37, 280);
Keskkonnaministri 16.12.2006. a määrus nr 76, Ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (RTL 2005, 123, 1949).

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. Liinirajatise kaitsevöönd on maismaa ala 2 meetrit liinirajatise keskjoonest. Tõmmitsatega raadiomasti korral on kaitsevöönd raadiomasti kõrguse või vabalt seisva raadiomasti korral selle 1/3 kõrgusega ekvivalentse
raadiusega mõttelise ringjooneni maapinnal.
Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev
ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise
vajadusest lähtudes kehtivad kasutuspiirangud. Õhuliini kaitsevöönd on

10

maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad
mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge
kuni 1 kV pingega liinide korral on 2 meetrit; 1 kuni 20 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral on 3 meetrit ning sama pingega liinide
korral on 10 meetrit; 35–110 kV pingega liinide korral on 25 meetrit ja
220–330 kV pingega liinide korral on 40 meetrit. Maakaabelliini maa-ala
kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad
liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd
2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.
Kaugküte on soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu. Kaugküttesüsteem on soojuse
tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud
ehitised. Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud
maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud
hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus. Võrguettevõtja on kohustatud võrgu tehniliste võimaluste piires
ühendama võrguga kõik võrguettevõtja võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud isikute tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu
varasemate liitujate varustuskindlust. Üldplaneeringuga on määratud kaugküttepiirkonnaks Haljala alevik tiheasustusala piirides.
Surveseade on surveanum, torustik, ohutus- ja lisaseadis või muu seade,
milles on ette nähtud rõhu tekkimine. Surveseadme kaitsevöönd on surveseadet, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja
kasutamist. Maa-aluste soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke
piiravad äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel
asuvad mõttelised vertikaaltasandid ja horisontaaltasand, kaitsevööndi
ulatus on alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 2 meetrit ja 200 mm
ja suurema läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit. Kaugküttevõrgu juurde
kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, pumbamajade, mõõtesõlmede
ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mis asub välisseina äärmistest punktidest 2 meetri kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaalide vahel.
Gaasipaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritseb maa-ala, õhuruum
või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist. Gaasipaigaldise torustiku maa peale ja maa alla paigaldamisel ning nende juurde kuuluvate gaasipaigaldiste kaitsevööndi ulatus
on A-kategooria (töörõhuga kuni 0,1 baari) ja B-kategooria (töörõhuga
0,1 kuni 5 baari) gaasipaigaldiste korral 1 meeter; C-kategooria (töörõhuga
5 kuni 16 baari) gaasipaigaldiste korral 2 meetrit; D-kategooria (töörõhuga
üle 16 baari) gaasipaigaldiste alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral
3 meetrit, 200–500 mm läbimõõduga torustiku korral 5 meetrit ja üle
500 mm läbimõõduga torustiku korral 10 meetrit.
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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. Sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja
seadmeid loetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks,
kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev
maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi
ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 meetrit; 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga
torustikul 2,5 meetrit ja 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul
3 meetrit. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m
sügavusele – 2 meetrit; torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja
suurem ning mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele – 2,5 meetrit; torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud üle 2 m
sügavusele – 2,5 meetrit; torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud üle 2 m sügavusele – 3 meetrit ja torustikul,
mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on paigaldatud üle 2 m
sügavusele või allmaakaeveõõnesse – 5 meetrit.

1.8 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; 2007, 1, 1; 62, 396; 66, 408; 2009,
1, 2; 3, 15; 20, 131);
Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a, määrus nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (RT I 2001, 47, 261; 2006, 40,
310);
Keskkonnaministri 15.05.2003. a määrus nr 48, Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid (RTL 2003, 64, 917);
Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a määrus nr 269, Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (RT I 2001, 69, 424;
2003, 83, 565; 2006, 10, 67; 2009, 7, 47).

Kanalisatsioon on ehitiste või seadmete süsteem heitvee ja reovee kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Reovee kogumisalaks nimetatakse ala, kus
on piisavalt elanikke ja majandustegevust reovee kogumiseks kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse või heitvee juhtimiseks suublasse. Haljala
valla reovee kogumisalad on toodud LISAS 7.
Kuja on kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust. Kuja ulatus sõltub
suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest,
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reovee puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast. Reoveepuhastis kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega.
Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja ulatus sõltub reoveepumplasse
juhitava reovee vooluhulgast. Kui vooluhulk on kuni 10 m3/d, peab kuja
olema 10 meetrit; kui vooluhulk on üle 10 m3/d, peab kuja olema
20 meetrit. Purgimissõlme kuja peab olema 30 meetrit.
Väike- ja suurpuhastite nõutavad kujad
Kuja (meetrites)
Reovee puhastamisviis

Reoveesettetahendus- ja
kompostimisväljakutega
mehaaniline või bioloogiline
reoveepuhasti või eraldi
paiknevad reoveesettetahendus- ja kompostimisväljakud
Mehaaniline või bioloogiline
reoveepuhasti, kus reoveesetet käideldakse kinnises
hoones
Biotiik, tehismärgala, avaveeline taimestikpuhasti

Väikepuhasti
jõudlus (ie)
kuni
2000 ie

2000 –
10 000 ie

10 000 –
100 000 ie

üle
100 000 ie

100

150

200

300

50

100

150

200

100

200

500

800

Suurpuhasti jõudlus (ie)

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.
Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada kuni 10 m3
vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Nõrgalt kaitstud
põhjaveega aladeks loetakse alasid, mille pinnakate on 2-10 m paksune
moreen filtratsioonimooduliga 0,01-0,5 m ööpäevas, alasid, mille pinnakate on alla 2 m paksune savi- või liivsavikiht filtratsioonimooduliga
0,0001-0,005 m ööpäevas ja alasid, mille pinnakate on 20-40 m paksune
liiva- või kruusakiht filtratsioonimooduliga 1-5 m ööpäevas.
Kuni 50 m3 heitvett ööpäevas võib pärast mehaanilist puhastust immutada
pinnasesse, välja arvatud joogiveeallika sanitaarkaitsealadel ja nende välispiirist lähemal kui 50 m, kui juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole
majanduslikult põhjendatud ning ei ole põhjavee reostumise ohtu.

1.9 Puurkaevude sanitaarkaitsevöönd
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,
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64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37,
280; 67, 512; 2006, 28, 211; 2007, 1, 1; 62, 396; 66, 408; 2009,
1, 2; 3, 15; 20, 131);
Keskkonnaministri 16.12.1996. a määrus nr 61, Veehaarde
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord (RTL
1997, 3, 8; 2004, 96, 1500; 2009, 11, 131).
Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja
veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste
kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Veehaarde
sanitaarkaitseala ulatus on üldjuhul 50 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga ning 50 meetrit puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 meetrit rea äärmistest puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist
kahe või enama puurkaevuga.
Keskkonnaminister võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala kuni
10 meetrile, kui vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas ja kasutatakse ühisveevärgi vajaduseks või 30 meetrile, kui vett võetakse üle 10 m3 ööpäevas ja
põhjaveekiht on hästi kaitstud.
Sanitaarkaitseala võib ulatuda veevõtukohast kuni 200 m, kui põhjaveekihist võetakse üle 500 m3 vett ööpäevas. Sellise sanitaarkaitseala piirid
kehtestab veehaarde projekti alusel Keskkonnaamet.
Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, välja
arvatud veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede
niitmine ja veeseire. Veehaarde omanik või valdaja võib keelata veehaarderajatise teenindamisega mitteseotud isikute viibimise veehaarderajatise
seadmetel.

1.10 Põllumajanduslik reostus
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; 2007, 1, 1; 62, 396; 66, 408; 2009,
1, 2; 3, 15; 20, 131);
Vabariigi Valitsuse 28.08.2001. a määrus nr 288, Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja
hoidmise nõuded (RT I 2001, 72, 443; 2002, 15, 89; 2004, 13,
89; 2009, 7, 47);
Keskkonnaministri 30.12.2002. a määrus nr 78, Reoveesette
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise
nõuded (RTL, 2003, 5, 48; 2004, 64, 1056).

Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva
reostuse ennetamiseks ja piiramiseks tuleb järgida Vabariigi Valitsuse
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määrusega kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise 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 põllumajanduskultuuride kasvuks
vajalik ning vastavuses kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõuetega.
Haritava maa ühe hektari kohta tohib pidada kuni 1,5 loomühikule vastaval hulgal loomi. Suuremale arvule loomühikutele vastaval hulgal loomi
haritava maa ühe hektari kohta tohib pidada nõuetekohase mahutavusega
sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla või sõnniku müügilepingu olemasolu korral.
Põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette kasutamisel
tuleb järgida keskkonnaministri määrusega kehtestatud nõudeid. Põllumajandustootjal on soovitatav järgida head põllumajandustava st üldtunnustatud tootmisvõtteid ja -viise, mille järgimise korral ei teki ohtu keskkonnale.
Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või
karstilehtrite servast keelatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine
ning vee kvaliteeti ohustav muu tegevus.

1.11 Maaparandussüsteemidega seotud nõuded
Alus:

Maaparandusseadus (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227; 2005,
37, 284; 2007, 12, 66; 24, 129; 2008, 16, 114; 2009, 3, 15);
Keskkonnaministri 24.12.1996. a. määrus nr 64, Veekaitse
nõuete kehtestamine maaparandussüsteemide väljavalikul, ehitamisel ja ekspluateerimisel (RTL 1997, 14, 87; 1999, 34, 415);
Vabariigi Valitsuse 03.01.2006. a korraldus nr 1, Riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu (RTL 2006, 7, 133;
2007, 63, 1134).

Maaparandus on maa kuivendamine, niisutamine ja maa veerežiimi kahepoolne reguleerimine, samuti happeliste muldade lupjamine ning agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude maaparandushoiutööde tegemine maatulundusmaa sihtotstarbega maa ja maapiirkonnas paikneva põllumajanduslikult kasutatava elamumaa sihtotstarbega eluasemekohtade
maa viljelusväärtuse suurendamiseks. Maaparandussüsteem on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa kuivendamiseks või niisutamiseks või
veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks vajalike hoonete ja rajatiste
kogum.
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk on veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks või vee jaotamiseks. Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja minimeerima reostuse leviku ohu. Maa-
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parandussüsteemi eesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või
loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust sõltub reguleeriva
võrgu nõuetekohane toimimine.
Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud
Veejuhtme

kood

nimi

Riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu lõigu

pikkus

alguspunkti
kirjeldus
X koordinaat
Y koordinaat
Haljala633292
Karepa mnt
6595062
sild
suue
626177
6584352
suue
630162
6584155

1074600

Selja
jõgi

12,0

1074800

Auküla
pkr
Veltsi
oja

3,4

1075100

Haljala
oja

7,6

suue

633554
6585687

1075700

Põdruse
pkr

5,7

633038
6594633

1075800

Vainopea jõgi

5,8

1076000

Mustoja

10,0

HaljalaKarepa mnt
truubist
0,13 km vv
EismaKandle mnt
sillast 0,62
km vv
Annikvere
oja suue

1076000

Mustoja

1,5

619724
6591545

1076400

Sauste
pkr

4,4

LiigustePõdruse tee
truubist
0,11 km vs
HaljalaKäsmu mnt
truup

1074900

9,0

lõpp-punkti
kirjeldus
X koordinaat
Y koordinaat
Tallinna-Narva
636057
mnt sillast 0,22
6586154
km vs
Hulja ojast 3,42
624392
km vv
6585995
Haljala626022
Kihlevere tee
6589086
truup
Idavere-Tatruse
629014
tee truubist 0,39
6591205
km vs
Varangu-Essu
632732
mnt truubist
6590772
4,63 km vv

628499
6598521

Haljala-Karepa
mnt truup

630720
6593895

623195
6599412

Kõldu pkr
suudmest 1,81
km vv
Kohtla-JärveTallinna
gaasijuhtmest
0,16 km vv
Kohtla-JärveTallinna
gaasijuhe

619378
6592531

624033
6593827

619414
6590260

621963
6590445

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 köögivilja-
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aedade võib vett juhtida ainult toruveejuhtmetega, kui omanikuga ei
lepita kokku teisiti.
Maaomanik peab arvestama järgmiste nõuete ja piirangutega:
• igasugune kunstlik veevoolu takistamine ja ummistamine maaparandussüsteemis 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 maaparandussüsteemide
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.
Maavaldaja võib maaparandussüsteemi maa-ala siht- või kasutusotstarvet
muuta maaparandusbüroo eelneva kooskõlastuse alusel. Kinnisasja, millel
paikneb maaparandussüsteem, võib ümber kruntida, jagada, ühendada, liita
või eraldada maaparandusbüroo eelneva kooskõlastuse alusel.

1.12 Välisõhu saastekaitse
Alus:

Välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298; 2005, 15, 87;
2007, 19, 95; 62, 396; 2009, 3, 15; 19, 118);
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; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90, 521; 2003, 26, 156; 160;
2004, 45, 315; 75, 520; 87, 593; 2005, 24, 179; 2006, 28, 211;
55, 405; 2007, 1, 1; 12, 66; 22, 114; 24, 127; 63, 397; 2008, 58,
329);
Vabariigi Valitsuse 26.01.1999. a määrus nr 38, Eluruumidele
esitatavate nõuete kinnitamine (RT I 1999, 9, 138; 2000, 66,
427; 2001, 67, 403; 97, 613; 2002, 66, 402; 2005, 6, 23);
Keskkonnaministri 22.09.2004. a määrus nr 120, Välisõhu
saastatuse taseme määramise kord (RTL 2004, 128, 1984;
2006, 33, 591);
Keskkonnaministri 07.09.2004. 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).
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Välisõhk on troposfääri hooneväline õhk, välja arvatud õhk töökeskkonnas. 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. Saasteallikad 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 saasteaine heitkogus moodustab maapinnalähedases õhukihis saasteaine sisalduse, mis on vähemalt 10% välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmisest piirväärtusest. Saasteallika mõjupiirkonnas kehtivad välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused ka õhukihis, mis ulatub 2 meetri võrra
kõrgemale kõige kõrgemal asuva eluruumi laest ja 1 meetri 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 kohta väljendatuna kontsentratsiooni, protsendi või heitkoguse tasemena. Heitkoguse piirväärtust ei tohi ületada.
Mootor-, õhu-, vee- ja rööbassõiduki, mopeedi, maanteevälise liikurmasina, traktori ning muu liikuva saasteallika heitgaasi saasteainete sisaldus ja
suitsusus ning müratase ei tohi ületada kehtestatud normatiive.
Silmas pidades õhusaaste kauglevi, on keelatud ehitada korstnaid, millest
saasteained väljuvad kõrgemal kui 250 meetrit maapinnast. Saasteaineid
väliõhku väljutavad korstnad, ventilatsiooniavad ja -torud peavad olema
vähemalt 5 meetrit kõrgemal saasteallikast, kuni 50 meetri kaugusel eluhoonetest ning oleksid täidetud seaduses sätestatud nõuded. Välisõhu saasteluba ja erisaasteluba on dokumendid, mis annavad õiguse viia saasteaineid paiksest saasteallikast välisõhku ning määravad selle õiguse kasutamise tingimused.

1.13 Välisõhu müra tase
Alus:

Välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298; 2005, 15, 87;
2007, 19, 95; 62, 396; 2009, 3, 15; 19, 118);
Sotsiaalministri 04.03.2002. a määrus nr 42, Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes
ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL 2002, 38, 511).
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Välisõhus leviv müra on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv
soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad. 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. Müra taotlustase on
müra normtase, mida kasutatakse uuel planeeritaval alal ja olemasoleva
müraolukorra parandamiseks.
Müra normtasemete kehtestamisel lähtutakse:
• päevasest (7.00-23.00) ja öisest (23.00-7.00) ajavahemikust;
• müraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus, tööstus-, teenindus- ja kaubandusettevõtted, spordiväljakud ja meelelahutuspaigad, ehitustööd, elamute ja üldkasutusega hoonete tehnoseadmed, 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 ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad;
• II kategooria: laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates;
• III kategooria: segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-,
teenindus- ja tootmisettevõtted);
• IV kategooria: tööstusala.
Välismüra lubatud müra osas tuleb lähtuda tabelites toodud arvulistest
suurustest.
Liiklusmüra (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukid) ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
Päeval
Öösel
I kategooria
50
40
II kategooria
55
45
III kategooria
60
50
IV kategooria
55
65
Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA, eq, T, dB
Päeval
I kategooria
45
II kategooria
50
III kategooria
55
IV kategooria
65

Öösel
35
40
45
55

Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade
tegevusest põhjustatud müra taotlustase on samane tööstusmüra taotlustaseme arvsuurusega uutel planeeritavatel aladel.
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Haljala Vallavolikogul on õigus kehtestada välisõhus levivale mürale oma
haldusterritooriumil või selle osal kehtestatud normidest kuni 50% rangemaid normtasemeid.

1.14 Jäätmekäitlus
Alus:

Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87; 37,
288; 2006, 28, 209; 58, 439; 2007, 19, 94;44, 315; 66, 408;
2009, 3, 15);
Keskkonnaministri 29.04.2004. a määrus nr 38, Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (RTL 2004, 56, 938;
108, 1720; 2006, 91, 1685; 2009, 11, 131).

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. Jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja
segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil.
Keskkonnahäiring on arvulise normiga reguleerimata negatiivne keskkonnamõju 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
laialikandumine.
Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise
võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Jäätmeid tuleb taaskasutada,
kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemääraselt kulukas.
Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas
liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures
ulatuses. Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud
jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei
kaasne ülemääraseid kulutusi.
Prügila on jäätmekäitluskoht, kus jäätmed ladestatakse maa peale või maa
alla, kaasa arvatud jäätmekäitluskoht, kuhu jäätmetekitaja ladestab jäätmed
tekkekohal (käitisesisene prügila), ja jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse
püsivalt jäätmete vaheladustamiseks vähemalt aasta vältel. Prügila liigid
sõltuvalt ladestatavate jäätmete omadustest on ohtlike jäätmete prügila,
tavajäätmeprügila ja püsijäätmeprügila.
Prügila kavandatakse kohta, kus prügilast lähtuv keskkonnaoht ja keskkonnahäiringud on võimalikult väikesed. Prügila rajatakse teistest ehitisest
kaugusele, mis tagab, et prügilast lähtuvate keskkonnahäiringute mõju
nendele ehitistele ja ehitiste kasutamisele oleks tühine. Vahemaa peab olema vähemalt 300 meetrit, kui ei ole selge, et keskkonnahäiringud oleksid
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tühised ka väiksema vahemaa korral. Prügila asukoha valikul juhindutakse
muuhulgas:
• maa sihtotstarbest, planeeringust ja haldusjaotusest;
• üleriigilisest ja maakonna jäätmekavast;
• maa-ala geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest, sealhulgas
põhjavee reostustundlikkusest tuleneva ohu suurusest;
• lennuohutusest tulenevatest nõuetest ning suurenenud ohust, mida
tekitab prügila lennujaama läheduses;
• ohust, mida tekitab prügila põllumajandusmaade ja veekogude läheduses;
• prügila ja asustusalade, eriti tiheasustusalade vahemaast.

1.15 Tuleohutusnõuded
Alus:

Siseministri 08.09.2000. 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;
2007, 53, 357);
Keskkonnaministri 01.08.2008. a määrus nr 37, Metsa ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded (RTL 2008, 68,
964; 2009, 11, 131).

Tuleohtlik ala on metsa ning muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala.
Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu, sealhulgas vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes.
Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul ja
valdajal. Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrje-veevõtukohale hoitakse vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras.
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;
• sõita sädemepüüdjata mootorsõidukiga põlevvedeliku või -gaasi või
muu kergestisüttiva materjali kasutamis- ja hoiukohta või -ruumi;
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•
•
•
•
•
•

teostada tule- ja plahvatusohtlikku protsessi väljaspool selleks otstarbeks seadistatud kohta;
remontida põlevvedeliku või -gaasiga täidetud torustikku või seadet;
ladustada põlevmaterjali vahetult isoleerimata juhtmetega elektriõhuliini alla või lähemale kui 2 m objekti territooriumi välispiirist;
valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;
tankida mootorsõidukit vahetult selle hoiukohas;
põletada kulu, välja arvatud Keskkonnaministri 15.06.1998. a määruses nr 46 Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete
kinnitamine kehtestatud juhtudel ja korras.

Tulemüürist või muust tuletõkketarindist mis tahes kommunikatsiooni
läbiviigukoht täidetakse kogu tarindi paksuses mittepõleva materjaliga,
mis ei vähenda tarindi tulepüsivusaega. Kelder ja pööning hoitakse korras
ja puhas põlevmaterjali jäätmetest, nende uksed lukustatakse ning aknad
klaasitakse ja suletakse. 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 meetrit, tuleb tule leviku
piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.
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.

1.16 Maavarade kasutamine
Alus:

Maapõueseadus (RT I 2004, 84, 572; 2005, 15, 87; 67, 512;
2006, 14, 109; 58, 439; 2007, 42, 303; 66, 408; 2008, 28, 183;
48, 267; 2009, 3, 15);
Vabariigi Valitsuse 09.06.2005. a määrus nr 131, Üleriigilise
tähtsusega maardlad (RT I 2005, 34, 265).

Maapõu on maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis inimtegevuseks kättesaadav maakoore osa. Maavara on looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused või lasundi lasumistingimused ja omadused vastavad kehtestatud nõuetele ning mille lasund või selle osa on majandusliku tähtsuse tõttu keskkonnaregistris arvele
võetud. Keskkonnaregistris arvele võtmata aluspõhja kivimi, setendi, vedeliku või gaasi looduslik lasund kuulub riigile ning nendele teiste isikute
kinnisomand ei ulatu, kui seda ei tingi kinnisasja kasutamise otstarve.
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Aluspõhja maavara, üleriigilise tähtsusega maardlas olev maavara ning ravitoimega ravimuda kuuluvad riigile ning nendele teiste isikute kinnisomand ei ulatu. Riigile kuuluval kinnisasjal ja siseveekogus asuv maavara
kuulub riigile. Riigi omandis olevad maavarad ei ole looduslikul kujul
tsiviilkäibes.
Maavarade arvestust peetakse keskkonnaregistris maardlate kaupa maavaravarudena. Maavaravaru jaguneb olenevalt uurituse detailsusest tarbevaruks, reservvaruks ja prognoosvaruks.
Maardlad Haljala vallas (EG andmete põhjal)
Maardla nimi
Toolse fosforiidimaardla*
Eesti põlevkivimaardla Haljala uuringuväli*
Kunda lubjakivimaardla*
Hulja turbamaardla*
Aaspere turbamaardla*
Selja turbamaardla*
Kaasiku liivamaardla
*Paiknevad valla territooriumil osaliselt.

Reg nr
3200
6010
4645
5178
5178
5179
4748

Pindala (ha)
10109,52
16573,12
2381,60
570,73
194,25
200,90
23,39

Maavaravaru kaevandamine on maavara looduslikust seisundist eemaldamise ettevalmistamiseks tehtav töö, maavara looduslikust seisundist
eemaldamine, kaevise tehnoloogiline vedu kaevandamise kohas ja kaevise
esmane töötlemine.
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