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LISA 5
1

MAA- JA VEEALADE KASUTUSPÕHIMÕTTED JA
KEHTIVAD PIIRANGUD
Maa- ja veealade kasutamise põhimõtted juhinduvad ühelt poolt
seadusandluse poolt kindlaks määratud piirangutest ning teisalt juba
eksisteerivast maakasutusest ja keskkonnast. 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 seadused ja määrused täiendavalt
üle vaadata.

1.1

Riikliku kaitse all olev mälestise ja selle kaitsevöönd
Alus:

Muinsuskaitseseadus (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63,
387; 2004, 25, 171; 2007, 12, 66; 2008, 3, 24; 51, 287; 2008,
51, 287);
Kultuuriministri
25.03.2003.
a
käskkiri
nr
64,
Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 2003, 43, 641);
Muinsuskaitseameti peadirektori 30.09.2002. a käskkiri nr A-33
Ajutise kaitse alla võtmine (2002). Muinsuskaitseseadus (RT I,
12.07.2014, 100).

Muinsuskaitset korraldavad Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet
ning Vihula vallavalitsus.
Muinsuskaitseameti ning Vihula 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;
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 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;
 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.
Vihula valla muinsuskaitse objektid on toodud Lisas ja Vihula valla
üldplaneeringu kaardil.

1.2

Riikliku kaitse all oleva loodusobjekti kaitsevöönd
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);

3

VIHULA VALLA ÜLDPLANEERING. LISA.

Keskkonnaministri 02.04.2003. a määrus nr 27, Kaitstavate
looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri (RTL 2003, 46, 678);
Keskkonnaministri 19.05.2004. a määrus nr 52, Kaitsealade ja
kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (RTL 2004, 69, 1135; 2005, 124, 1971);
Vabariigi valitsuse 19.05.2011 määrus nr 63, Lääne-Viru
maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid (RT I,
13.06.2013, 9);
Vabariigi Valitsuse 15.09.2005. a määrus nr 237, Hoiualade
kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas (RT I, 15.01.2014,
5);
Vabariigi Valitsuse 03.03.2006. a määrus nr 64, Kaitsealuste
parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri (RT I 2006,
12, 89);
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.
Looduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Looduskaitseala võimalikud vööndid on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd.
Maastikukaitseala (looduspark) on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks.
Maastikukaitseala eritüübid on park, arboreetum ja puistu.
Maastikukaitseala võimalikud vööndid on sihtkaitsevöönd ja
piiranguvöönd.
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Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või hoiualal olevad 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.
Looduskaitsealuste üksikobjektide ja maastiku- ja looduskaitsealade
nimekiri on ära toodud peatükis 6.1.1 Kaitse all olevad alad.
Lõheliste kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluvad Vihula vallas
Toolse, Selja, Vainupea, Võsu, Loobu ja Mustoja jõed ning Altja oja.
Lõheliste kudemis- ja elupaikadeks kinnitatud veekogu või tema lõikude
kallastel 200 m kauguseni on keelatud rajada ja laiendada:
1. tootmisobjekte ja ladusid, kus kasutatakse, tekitatakse või
ladustatakse I, II ja III ohtlikkuse klassi kuuluvaid aineid;
2. tootmisobjekte, millest lähtuv kahjulik mõjutus ulatub
veekaitsevööndile või supelrannale.

1.3

NATURA 2000 võrgustik
Alus:

Säästva arengu seadus (RT I, 13.03.2014, 62);
Looduskaitseseadus (RT I, 08.07.2014, 20);
Vabariigi Valitsuse 25.07.2000. a, korraldus nr 622-k, Riiklik
programm «Eesti Natura 2000» aastateks 2000–2007 (RTL
2000, 88, 1337);
Vabariigi Valitsuse 06.05.2003. a korraldus nr 267, Aastateks
2000-2007 koostatud riikliku programmi "Eesti Natura 2000"
II etapi (2003-2007) tegevuskava kinnitamine (RTL 2003, 60,
847);
Euroopa Ühenduste Nõukogu Loodusdirektiiv 92/43/EMÜ,
22.07.1992. a, Natura 2000 alade kaitsekorraldus (EÜT L
206);
Keskkonnaministri 22.04.2004. a määrus nr 24, Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid
asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel (RTL 2004, 49, 850;
2005, 47, 653; 121, 1886; 124, 1971; 2006, 19, 329);
Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a korraldus nr 615-k, Euroopa
Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
(RTL 2004, 111, 1758).

Natura 2000 on üleeuroopaline looduskaitsealade võrgustik, mis on
moodustatud 1992 aasta loodusdirektiivi (92/43/EEC) alusel eesmärgiga
kaitsta ja säilitada Euroopas ohustatud väärtuslikke liike ja elupaikasid.
Natura 2000 võrgustik koosneb loodusdirektiivi alusel liikmesriikide
poolt määratud loodusaladest ja 1979. aasta linnudirektiivi (79/409/EEC)
alusel määratud linnualadest.
Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustik koosneb Eestis:
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 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.
Natura 2000 ala võib üheaegselt moodustada nii elupaigatüüpide kui ka
lindude kaitseks, st nii loodus- kui ka linnuhoiualana.
Loodushoiualadeks valitakse alad loodusdirektiivi I ja II lisas olevate elupaigatüüpide ja liikide elupaikade kaitseks. Välja tuleb neid valida niipalju, et oleks tagatud kõigi lisades nimetatud elupaigatüüpide ja liikide
säilimine pikemas perspektiivis.

1.4

Veekogude piirangud
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);
Looduskaitseseadus ((RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15,
87; 22, 152; 2006, 30, 232; 2007, 25, 131; 62, 396; 2008, 34,
211; 08.07.2014, 20);
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.
Läänemere ranna piiranguvööndi laius on 200 m ja ehituskeeluvööndi
laius on 100 m.
Ranna ja kalda 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.
Kaldal on ehituskeeluvöönd, kus uute hoonete ja rajatiste ehitamine on
keelatud.
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Soome lahe ranna ulatus on lähtudes looduslikest ja majanduslikest
tingimustest ning kaitsealast jt teguritest varieeruv. Kalda ulatus on
tähistatud üldplaneeringu kaardile. Kalda ulatuse vähendamiseks on
taotletud Keskkonnaministri nõusolekut.
Üle 10 ha suuruse pindalaga järvede ja veehoidlate kaldad ning üle 25
km² suuruse valgalaga jõgede ja veejuhtmete kaldad on 200 m laiused.
Viie kuni 10 ha suuruse pindalaga järvede ja veehoidlate ning 10 kuni 25
km2 suuruse valgalaga jõgede ja veejuhtmete kaldad on 100 m laiused.
Ülejäänud veekogude kalda ulatus on vastavalt käesolevale planeeringule
25 m laiune.
Veekaitsevööndite ulatus. Vee ja vee-elustiku kaitseks ning kalda-alade
ilme säilitamiseks on üle 10 ha suuruse pindalaga järve ja veehoidlate
ääres ja jõgede ääres valgalaga üle 25 km2 10 m laiused veekaitsevööndid.
Ülejäänud veekogude veekaitsevööndi laius on 1 m.
Tavaline veepiir on maakatastri kaardil märgitud veepiir.
Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl
liikumine ja kalapüük seadusega sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku
kasutamisega ei tohi rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid
seadussätteid.
Vabariigi Valitsuse määrusega on avalikuks kasutamiseks määratud
veekogud Vihula vallas ära toodud alljärgnevas tabelis.
Tabel 4. Avalikult kasutatavad järved vallas
Nr Kood
1. 200110
2. 208871
3. 208874
4. 208875
5. 208877

Järve nimi
Käsmu järv
Vihula paisjärv
Oruveski paisjärv
Oruveski paisjärv
Altja Oandu paisjärv

Asukoht/Asukohajõgi
Käsmu poolsaar
Mustoja
Võsu jõgi
Võsu jõgi
Altja oja

Pindala ha
43,0
9,5
4,2
11,0
3,5

Tabel 5. Avalikult kasutatavad vooluveekogud vallas
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kood
10762
10763
10741
10746
10758
10760
10766
10771
10779

Veekogu nimi
Areda oja
Annikvere oja
Toolse jõgi
Selja jõgi
Vainupea jõgi
Mustoja
Altja oja
Võsu jõgi
Loobu jõgi

Jõe pikkus (km)
13,0
11,0
24,0
44,0
23,0
28,0
17,0
23,0
62,0

Valgala (km2)
33,6
46,0
84,7
410,0
54,8
135,0
49,5
61,9
308,0

Kallasrajad. Avalikuks kasutamiseks oleva kallasraja laius veekogudel
on 4 m. Veekogude kaldaid (kallasrada) tuleb hoida läbitavana. Suurvee
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ajal, kui kallasrada on üleujutatud, võib vabalt ja takistamatult liikuda 2 m
laiusel kaldaribal.

1.5

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; 2006, 30, 232; 2007, 14, 70; 15, 76; 45, 319; 63,
398; 66, 408, 12.07.2014, 24);
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);
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; 2015, 2)

Tee on maantee, tänav, 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, kohalik maantee ja tänav.
Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev rajatis, mis on ehitatud või
kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.
Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt
lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks
rajatakse tee äärde kaitsevöönd.
 Riigimaanteede (põhimaanteede, tugimaanteede ja kõrvalmaanteede)
kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja
korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 m.
 Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja
mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 m
kuni 50 m.
 Eratee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 10 m kuni 50 m.
 Tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 10 m, vööndi laius
nähakse ette detailplaneeringuga.
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;

8

VIHULA VALLA ÜLDPLANEERING. LISA.

 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.
Tee kaitsevööndi maa omanik võib nõuda tee omanikult piirangute tõttu
tekkinud kahju hüvitamist. Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud:
• hoidma korras kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise; •
kõrvaldama nähtavust piirava istandiku, puu või muu liiklusele ohtliku
rajatise;
• mitte lubama teemaale või kaitsevööndisse järelevalveta kariloomi.

1.6

Liinikoridorid kinnisasjal
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; 2007, 24, 128; 2008, 59, 330, 2014, 7);

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; RT III 2004, 13, 160; RT I 2004, 14,
91; 2005, 39, 308; 2006, 19, 148; 2007, 24,128; 2008, 59, 330).
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. Reaalservituudid koormavad teenivat
kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja
igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil
kasutama. Reaalservituut ei või teeniva kinnisasja omanikku kohustada
mingiteks tegudeks, välja arvatud teod, mis on reaalservituudi teostamisel
abistava tähendusega. Reaalservituut tekib kinnistusraamatusse
kandmisega.
Ettepanekut
servituudi
seadmiseks
saab
teha
detailplaneeringuga. Reaalservituudi seadmiseks on vaja notariaalselt
kinnitatud asjaõiguslepingut. Alates 1. aprillist 1999. a on tehnorajatise
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püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine
reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel
kandmata maale või riigile või Vihula vallale 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.

1.7

Telekommunikatsiooni liinirajatise kaitsevöönd
Alus:

Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593; 2005, 71, 545;
2006, 25, 187; 31, 234; 58, 439; 2007, 3, 12; 12, 64; 12, 66; 15,
76; 16, 77; 63, 397; 63, 397; 63, 397; 66, 408; 2008, 28, 181,
30.12.2014, 7);
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2006. a määrus
nr 99, Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja
kord (RTL 2006, 89, 1657).
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.
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 raadiomasti korral selle 1/3 kõrgusega
ekvivalentse raadiusega mõttelise ringjooneni maapinnal, meetrites.
Siseveekogudel on liinirajatise kaitsevöönd 100 m. Liinirajatise asukoha
määramise hõlbustamiseks on liinirajatise omanik kohustatud märgistama
liinirajatise asukoha. Liinirajatise kaitsevööndis kasvavate puude okste
lõikamise kulud kannab liinirajatise omanik, kui tema ja kinnisasja
omanik ei ole kokku leppinud teisiti. Liinirajatise omanikul on õigus
kinnisasja omaniku nõusolekuta eemaldada puud või puude oksad, mis on
põhjustanud liinirajatise avarii või loovad avariiohtliku olukorra.
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Liinirajatise kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud
kannab nende põhjustamise eest vastutav isik.

1.8

Elektripaigaldise kaitsevöönd
Alus:

Elektriohutusseadus ((RT I 2007, 12, 64; 66, 408; 2008, 22,
149; 30, 191;2014, 15);
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).

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 elektripaigaldisele, 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 mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada ning langetada puid ja põõsaid;
 elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis teha süvendustöid, veesõidukiga ankrusse heita, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide
ja 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.
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.
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Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida
mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani
ulatuv veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest
järvedes 100 m kaugusel ning jõgedes 50 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd. Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele piirdeaiast, seinast või
nende puudumisel seadmest.

1.9

Surveseadme kaitsevöönd
Alus:

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; 2014, 73);
Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a, määrus nr 213, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus (RT I 2002, 58, 368; 2003, 44, 304).

Surveseadmed ja surveseadmestikud jaotatakse järgmistesse liikidesse:
 I liik – surveseadmed, milles on ette nähtud suurema kui 0,5-baarise
rõhu tekkimine;
 II liik – seeriaviisiliselt valmistatavad lihtsad surveanumad, välja
arvatud tulekustutid;
 III liik – transporditavad surveseadmed, välja arvatud aerosooliballoonid ja hingamisaparaatide gaasiballoonid;
 IV liik – aerosooliballoonid, välja arvatud aerosooliballoonid, mille
maht on väiksem kui 50 milliliitrit, metallist aerosooliballoonid,
mille maht on suurem kui 1000 milliliitrit, kaitsva kattega klaasist
või mittekillustuvast plastist aerosooliballoonid, mille maht on
suurem kui 220 milliliitrit, ja kaitsva katteta klaasist või killustuvast
plastist aerosooliballoonid, mille maht on suurem kui 150 milliliitrit;
 V liik – plahvatus- või tuleohtliku, väga tuleohtliku, eriti tuleohtliku,
mürgise või väga mürgise vedeliku anumad ja torustikud, milles
rõhu tekitab vedelikusamba kõrgus või hüdrauliline löök, samuti
muud surveseadmed, mis ei kuulu I–IV liiki.
Surveseadme kaitsevöönd on surveseadet, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest
lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist.
Surveseadme kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada surveseadet, sealhulgas ei tohi:
 tõkestada juurdepääsu surveseadmele, ladustada jäätmeid, kemikaale või väetisi, istutada puid ja põõsaid;
 surveseadme omaniku loata ehitada, teha lõhkamis-, puurimis- ja
kaevetöid, samuti üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, ladus-
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tada ja teisaldada raskusi ning organiseerida ülesõite või teha muid
surveseadme ohutust mõjutada võivaid töid.
Maa-aluste soojustorustike kaitsevöönd. 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 m;
 200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral
3 m.
Maapealsete soojustorustike kaitsevöönd. Maapealsete soojustorustike,
mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni
välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid,
kaitsevööndi ulatus:
 aurutorustikul töörõhul üle 16 baari on
10 m;
 aurutorustikul töörõhul 16 baari ja alla selle on
5 m;
 veetorustikul töörõhul üle 6 baari on
5 m;
 veetorustikul töörõhul 6 baari ja alla selle on
2 m.
Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate rajatiste ja hoonete kaitsevöönd. Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, pumbamajade, mõõtesõlmede ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd
on maa-ala ja õhuruum, mis asub välisseina äärmistest punktidest 2 m
kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaalide vahel.
Kaugküttevõrgu kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu kaugküttevõrgule, rajada alalisi ehitisi, ladustada jäätmeid, kemikaale või väetisi, istutada puid ja põõsaid ning teha muid tegevusi, mis võivad kahjustada kaugküttevõrgu konstruktsioone;
Kaugküttevõrgu kaitsevööndis on keelatud ilma võrguettevõtja loata teha
lõhkamis-, puurimis- ja kaevetöid, samuti üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, paigaldada täiendavaid kommunikatsioone, teha ehitustöid,
püstitada ajutisi ehitisi, rajada parkimisplatse, ladustada ja teisaldada materjale, organiseerida ülesõite, paigaldada kinnisasja omaniku või valdaja
ehitust läbivates kaugküttevõrgu tehnilistes koridorides täiendavaid kommunikatsioone ja teha ümberehitusi.
Kanalisatsiooni-, vee-, side- ja gaasitrasside ning elektrikaablite ja teiste
kommunikatsioonide rajamisel kaugküttevõrgu kaitsevööndisse on vähimad kaugused kaugküttetorustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:
 ristumisel
0,2 m;
 paralleelsel kulgemisel
1 m.
Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum,
mis asub torustiku välisseina äärmistest punktidest 5 m kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vahel.
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1.10

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded
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; 2015,
11);
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; 2014, 23);
Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a, määrus nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (RT I 2001, 47, 261; 2006, 40,
310);
Keskkonnaministri 16.10.2003. a määrus nr 75, Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta (RTL
2003, 110, 1736);
Keskkonnaministri 16.12.2005. a määrus nr 76, Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (RTL 2005, 123, 1949).

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.
Määrusega kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded kehtestatakse reovee
kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk reovee eelpuhasti), pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded.
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.
Inimekvivalendiks loetakse ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase
tingliku veereostuskoormuse ühikut. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7)
kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas.
Kuja Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuete määruse tähenduses on
kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust. Kuja ulatus sõltub suublaks
olevast pinnasest ja selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest, reovee
puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast.
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1.11

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,
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; 2015,
11);
Keskkonnaministri 15.04.2011. a määrus nr 61, Veehaarde
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee
kaitseks (RT I, 12.04.2011, 19).

Sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra ülesandeks on
kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- ja pinnavee ning
veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee
tootmine.
Juhul kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 500 m3/d, koostatakse koos põhjaveehaarde projekt või põhjavee uuringute aruandega sanitaarkaitseala projekt. Juhul kui veehaarde projektikohane tootlikkus on
suurem kui 500 m3/d ja hüdrogeoloogilised tingimused on keerulised või
põhjavesi on nõrgalt kaitstud, võib Keskkonnaamet nõuda
põhjaveehaarde sanitaarkaitseala piiride määramist hüdrogeoloogiliste
arvutuste tulemusel. Juhul kui arvutustega saadakse 200 meetrist suurem
sanitaarkaitseala ulatus, võidakse piirid ja neis nõutavad
majandustegevuse kitsendused kehtestada ala planeeringuga seaduses
ettenähtud korras või veehaarde omaniku ja huvitatud isikute
omavaheliste lepingutega.
Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja
arvatud veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede
niitmine ja veeseire. Veehaarde omanik või valdaja võib keelata
veehaarderajatise teenindamisega mitteseotud isikute viibimise
veehaarderajatise seadmetel.

1.12

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; 2007, 1, 1; 62, 396; 66, 408; 2015,
11);
Vabariigi Valitsuse 28.08.2001. a määrus nr 288,
Veekaitsenõuded
väetiseja
sõnnikuhoidlatele
ning
siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude
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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).
Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva
reostuse ennetamiseks ja piiramiseks tuleb järgida 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 2 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 m ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast keelatud
väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine ning vee kvaliteeti ohustav
muu tegevus.

1.13

Maaparandussüsteemidega seotud nõuded
Alus:

Maaparandusseadus (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227; 2005,
37, 284; 2007, 24, 129; 04.03.2015, 23);
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).
Keskkonnaministri 24.12.1996. a. määrus nr 64,

Maaparanduseks peetakse maaparandusseaduse tähenduses maa kuivendamist, 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 hoonete ja rajatiste 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.

1.14

Välisõhu saastekaitse
Alus:

Välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298; 2005, 15, 87; 2007,
19, 95; 62, 396);
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; 55,
405; 2007, 1, 1; 22, 114; 24, 127; 63, 397);
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);
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);
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).

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 kümme protsenti välisõhu saastatuse taseme ühe
tunni keskmisest piirväärtusest. Saasteallika mõjupiirkonnas kehtivad
välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused ka õhukihis, mis ulatub
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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
kohta väljendatuna kontsentratsiooni, protsendi või heitkoguse tasemena.
Heitkoguse piirväärtust ei tohi ületada.
Arvestades inimorganismide erinevat kohanemisreaktsiooni, võib keskkonnaminister
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-, õhu-, vee- ja rööbassõiduki, 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.
Maavarade kaevandamisel, lõhkamistöödel, sõnnikuhoidlate rajamisel,
puistmaterjalide laadimisel või muul seesugusel tegevusel, mis võib tõenäoliselt põhjustada saastatuse taseme piirväärtuste 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.
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Objekti valdaja on kohustatud rakendama abinõusid tolmu ja prahi leviku
vältimiseks tema halduses olevatelt ladustamiskohtadelt, tänavatelt ja
teedelt.
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 väljutavad 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, dilämmastikoksiidi, hüdrofluorosüsivesinike, perfluorosüsivesinike ja väävelheksafluoriidi heitkoguseid, mis välisõhus akumuleerides võivad põhjustada
kliimamuutust. Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside 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 saasteallikad.
Müra tekitamine põhjendamatult on keelatud.
Müra piirtase on suurim lubatud müratase, mille ületamisel tuleb rakendada müratõrjeabinõusid.
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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.
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 (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 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 taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel aladel tabel 12 ja tabel 13
(lk 59).
Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade 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.
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Tabel 12. Liiklusmüra (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus) ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
I kategooria
II kategooria
III kategooria
IV kategooria



Päeval
50
55
60
65

Öösel
40
45
50
55

Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA, eq, T, dB

Tabel 13.

I kategooria
II kategooria
III kategooria
IV kategooria

Päeval
45
50
55
65

Öösel
35
40
45
55

Vihula Vallavolikogul on õigus kehtestada välisõhus levivale mürale oma
haldusterritooriumil või selle osal kehtestatud normidest kuni 50%
rangemaid normtasemeid.

1.15

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);
Veterinaarkorralduse seadus (RT I 1999, 58, 608; 2002, 13, 79;
18, 97; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 38, 257; 2005, 39, 308;
2006, 28, 211; 2007, 70, 428; 2008, 30, 191);
Keskkonnaministri 29.04.2004. a määrus nr 38, Prügila
rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (RTL 2004, 56, 938;
108, 1720; 2006, 91, 1685);
Loomatauditõrje seadus (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61,
375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135;34, 236; 2005, 37, 286;
61, 477; 2006, 21, 162; 2007; 1, 1; 12, 66; 22, 114; 70, 428; 70,
428);
Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud või sisustatud ehitis jäätmete
kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.
Prügila on jäätmekäitluskoht, kus jäätmed ladustatakse maa peale või maa
alla kaasa arvatud:



jäätmekäitluskoht, kus jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal
(käitise sisesed prügilad);
jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse püsivalt jäätmete vaheladustamiseks aasta või enam.
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Jäätmeid võib taaskasutada või kõrvaldada vaid jäätmeloaga määratud
jäätmekäitluskohtades. Jäätmete hülgamine või keskkonda viimine väljaspool selleks ettenähtud jäätmekäitluskohti on keelatud.
Prügila kasutamisel, sulgemisel ja järelhoolde perioodil tuleb nii palju kui
võimalik vältida või vähendada jäätmete ladestamisest ja ladestatud jäätmetest lähemas ja kaugemas tulevikus tuleneda võivat negatiivset mõju
keskkonnale, eelkõige pinna- ja põhjavee ning pinnase ja õhu saastamist,
kasvuhooneefekti põhjustavate gaaside teket ja nendest mõjudest tulenevat mis tahes riski inimese tervisele.
Arvulist normi mitteületava või arvulise normiga reguleerimata negatiivsete keskkonnamõjude (keskkonnahäiringute), nagu hais, tolm, müra,
aerosoolide teke, põlengud prügilas, ladestatud jäätmete tuulega kandumine, lindude, näriliste ja putukate kogunemine, vähendamiseks ja
võimalusel vältimiseks tuleb rakendada kõiki sobivaid meetmeid, mille
kulud ei ole selgelt ülemäärased.
Prügila peab asuma ehitisest kaugusele, mis tagab, et prügilast lähtuvate
keskkonnahäiringute mõju neile ehitistele ja ehitiste kasutamisele on
tühine ja nimetatud vahemaa peab olema 300 m, kui ei ole selge, et keskkonnahäiringud oleksid tühised ka väiksema vahemaa korral.

1.16

Tuleohutusnõuded
Alus: Siseministri 8. septembri 2000. a määrus nr 55, Tuleohutuse
üldnõuded (RTL 2000, 99, 1559);
Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315, Ehitisele ja
selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (RT I 2004, 75, 525;
2007, 53, 357);
Keskkonnaministri 15. juuni 1998. a määrusega nr 46, Metsa ja
muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded (RTL 1998,
216/217, 854).
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. 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 meetri kaugusel.
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
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näitav viit. Linna või muu tiheasustusega kohas tänava läbisõiduks
sulgemisel rohkem kui üheks ööpäevaks informeerib tänava sulgemisloa
saanud isik sellest viivitamatult häirekeskust.
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;
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. juuni 1998. a
määruses nr 46, Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine (RTL 1998, 216/217, 854) kehtestatud juhtudel ja
korras.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire
evakueerimine või päästmine ohustatud alalt.
Tuletõrje veevõtukohad on ära toodud Vihula valla ühisveevärgi- ja
ühiskanalisatsiooni arengukavas.
Vajadusel
tuleb
veevõtukohad
korrastada
ning
maa-alad
munitsipaliseerida inimeste ja nende vara turvalisuse ning valla arengu
huvides. Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste
turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju.
Selleks peab hoonete vaheline kuja takistama tule levikut teistele
hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 m,
tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.
Hoonete vahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks
tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat hoonete kompleksi, kusjuures:
• sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis,
vastavalt kas TP1, TP2 või TP3;
• selliste hoonete kasutajate arv ja korruste pindala on väiksemad hoonete
kompleksile kohalduvatest nimetatud arvväärtustest.
Tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel
pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel.
Tegevused tuleohtliku ajal metsas on reguleeritud seadusega. Tuleohtlikul
ajal on metsas keelatud suitsetamine ja lõkke tegemine (v.a selleks

23

VIHULA VALLA ÜLDPLANEERING. LISA.

ettevalmistatud kohas), raiejäätmete ja kulu põletamine, rohket suitsu
tekitava risu, põhu jms põletamine ning muu tegevus, mis võib põhjustada
tulekahju. Riigimetsa majandaja on kohustatud tuleohtlikul ajal
korraldama valve.

1.17

Maavarade kasutamine
Alus: Kaevandamisseadus (RT I 2003, 20, 118; 2004, 18, 131; 84,
572; 2007, 66, 408; 2008, 22, 148; 30, 191);
Maapõueseadus (RTI 2004, 84, 572; 2005, 15, 87; 2006, 14,
109; 58, 439; 2007, 42, 303; 66, 408; 2008, 28, 183; 48, 267;
2009, 3, 15).
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. Aluspõhja maavara, üleriigilise
tähtsusega maardlas olev maavara ning ravitoimega järve- ja meremuda
(ravimuda) kuuluvad riigile ning nendele teiste isikute kinnisomand ei
ulatu. Kinnisasja omanikul või kinnisasja kasutusõigust omaval isikul on
õigus maapõue kasutada üldgeoloogilise uurimistöö loata, uuringuloata
või kaevandamisloata, kui seda tingib kinnisasja kasutamise vajadus ja
see ei ole vastuolus seadusega. Füüsilisest isikust kinnisasja omanikul on
oma kinnisasja piires õigus kaevandamisloata võtta maavaravaru või
looduslikku kivimit, setendit, vedelikku või gaasi, mis ei ole
maavaravaruna arvele võetud, isikliku majapidamise tarbeks, kui käesolev
seadus ei sätesta teisiti. Kaevandamisloa omanik on kohustatud
eemaldama maavaravaru kaevandamisega seotud ehitiste piiresse jääva
mulla vähemalt selle huumushorisondi ulatuses. Maapõue kasutamine
ainult mulla huumushorisondi kaevandamise eesmärgil on keelatud.
Maardla on üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringuga
piiritletud ja uuritud ning keskkonnaregistris arvele võetud maavara
lasund või lasundi osa, kusjuures maardlana võetakse arvele kogu lasund
või lasundi osa, mis sisaldab maavara koos vahekihtidega. Vihula vallas
arvele võetud kruusa, liiva ja turba maardlad on kantud üldplaneeringu
kaardile vastavalt Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetele.
Maavarade kasutamine on toodud valla üldplaneeringu ptk 4.7.
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