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SISSEJUHATUS 

 
 

Käesoleva kontseptsiooni eesmärgiks on määratleda Keskkonnaseadustuku eriosa täpsustatud 

struktuur (kuni jaotusteni) ja eelnõu sisulised nurgakivid. Kontseptsioonis tehtud 

regulatsiooniettepanekud vajavad edasiarendamist eelnõu koostamise käigus, eelkõige 

sõnastuslikku, mõnes osas aga ka sisulist. 

 

Kontseptsiooni väljatöötamisel seati ülesandeks: 

 

1. Ühtlustada keskkonnaseadustiku eriosa peatükkide sisemine struktuur. Praegu kehtivad seadused 

on üles ehitatud erinevalt. Peatükkide struktuuri ülesehitamisel lähtuti järgmisest skeemist, mida 

püüti järgida, arvestades samas peatükkide spetsiifikat. 

• Reguleerimisala (vajadusel) 

• Mõisted 

• Põhimõtted (eesmärgid) 

• Üldised õigused ja kohustused 

• Kavandamine (korralduslik osa haldusorgani jaoks) 

• Nõuded ja piirangud (kohustused) isikutele, sh loa nõue (vajadusel erisused KSÜS-st), 

aruandlus haldusorganile.. 

• Proovivõtmine, uuringud ja seire 

• Haldusõiguslikud sunnimeetmed 

• Järelevalvemeetmed 

• Väärteokoosseisud ja karistused – mis hiljem koondatakse kokku ühte, eriosa viimasesse 

peatükiks. 

 

2. Tagada keskkonnaseadustiku üldosa ja eriosa vormiline (eelkõige põhimõistete osas)  ja sisuline 

(eelkõige põhimõtete, põhikohustuste, keskkonnaalaste õiguste ja haldusmenetluse osas) ühtsus.  

 

3. Eriosa ülesandeks on ka üldosa regulatsiooni edasiarendamine ja täpsustamine – näiteks 

keskkonnalase põhiõiguse sisu osas, olulise keskkonnahäiringu tunnuste osas, loamenetluse erisuste 

osas, üldise hoolsuskohustuse ja käitaja kohustuste osas jne. 
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Kontseptsiooni ülesehitus 

 

Kontseptsiooni alguses on esitatud eriosa struktuuri ja sisu analüüsi käigus kujunenud ettepanekud 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu täiendamiseks ja täpsustamiseks. Eraldi on välja 

toodud ettepanekud aruandlust reguleerivate nõuete ühtlustamiseks ja nende võrra üldosa 

täiendamiseks. 

 

Üldosa puudutavate ettepanekutele järgnevad eriosa peatükkide käsitlused, mis koosnevad kolmest 

osast: 

 

1. Peatüki struktuur – kus on esitatud peatüki jagunemine jagudeks ja jaotisteks 

2. Struktuuriosade lühike kirjeldus ja peamised regulatsiooniettepanekud – kus on 

kokkuvõtvalt esitatud kehtiva õiguse struktuurilised ümberkorraldused ja nende selgitused 

ning peamised regulatsiooniettepanekud, samuti kokkuvõtvalt. 

3. Analüüs jaotiste kaupa – kus on esitatud struktuuriliste ja sisuliste muudatus ja 

täiendusettepanekute põhjalikum analüüs ja põhjendus. 

 

Kontseptsioonile on lisatud töösse kaasatud eksperdi – ringkonnakohtunik Ivo Pilvingu – poolt 

koostatud kaks analüüsi: 

 

1. Keskkonnakasutuse kavad kui halduse tegevusvorm 

2. Keskkonnapõhiõiguse täpsustus keskkonnaseadustiku üldosa seaduses 

 

Kontseptsiooni koostas töögrupp järgmises koosseisus. 

 

1. Töögrupi juht Hannes Veinla – Tartu Ülikool, keskkonnaõiguse dotsent 
2. Kaarel Relve – Tartu Ülikool 
3. Martin Triipan – Advokaadibüroo Raidla, Lejins ja Norcous 
4. Margus Kõiva -- Advokaadibüroo Raidla, Lejins ja Norcous 
5. Madis Metsur – AS Maves 
6. Harri Moora – SEI Tallinn 
7. Katrin Broks -- Keskkonnaministeerium 
8. Joel Valge – Alara AS 
9. Marek Maasikmets – Keskkonnauuringute Keskus 
10. Kärt Vaarmari – Keskkonnaõiguse Keskus 
11. Inga Kindsigo – Keskkonnauuringute Keskus 
12. Elina Saunanen 
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KSÜS  REGULATSIOONIETTEPANEKUD 

 

1. KSÜSi  § 1 p 4 ja 5 täpsustamisettepanek:  

 

Keskkonnaseadustiku eesmärgiks on tagada: 

4) elu- ja looduskeskkonna hea seisund; 

5) keskkonnakahju vältimine ja keskkonnale tekitatud kahju heastamine. 

Praegune KSÜS § 1 p 4 sõnastus „elu- ja looduskeskkonna kvaliteedi parandamine“ ei ole sobiv, 

sest parandamine ei saa olla eesmärgiks. Eesmärgiks saab olla hea seisund. Keskkonnale tekitatud 

kahju heastamisele eelneb kahju vältimine ja see põhimõte kajastub ka vastutuse peatükis. Seega on 

vajalik vastavalt täiendada KSÜS § 1 p 5. 

 

2. Teeme ettepaneku lisada KSÜS § 7 lg 3 järgmiselt (lõiked nihkuvad vastavalt): 

(5) Keskkonna kvaliteedi piirväärtus on keskkonna keemilisele või füüsilisele näitajale kehtestatud 

piirväärtus, mida ei tohi inimese tervise ja keskkonna kaitsmise huvides ületada. 

Täiendus on vajalik, kuna kvaliteedi piirväärtus on oluline võimaliku heite piirväärtuse määramisel 

ja keskkonna tervikliku kaitse huvides. Üksnes heite piirväärtusest ei piisa, kui soovitakse 

saavutada hea keskkonnaseisund. Heite piirväärtus näitab üksnes konkreetsest käitisest lähtuvat 

heidet, aga ei võimalda hinnata kumulatiivset mõju keskkonnale, kui piirkonnas on mitu käitist. 

Kvaliteedi piirväärtus näitab keskkonna tegelikku olukorda, sh kumulatiivset heidet ja on vahetult 

seotud õigusega puhtale keskkonnale ja vastutusega. Kui kvaliteedi piirväärtust on ületatud, siis on 

süüdlasel kohustus heastada tekkinud kahju ja puudutatud isikul on õigus nõuda riigilt kvaliteedi 

piirväärtuse tagamist saastuse tekitajale täiendavate piirangute kehtestamisega. 

 

3. VS § 13 lg 3 sätestab: joogiks, toiduvalmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks on igal isikul 

õigus veekogu avaliku kasutamise või vee erikasutuse korras kasutada pinna-, põhja- ja merevett. 

Selline säte võiks olla KSÜSis üldise õigusena enne veekogu avaliku kasutuse regulatsiooni §is 

48. 

 

4. VS § 7 lg 1 sätestab lisaks teistele tegevustele ka veevõtu veekogu avaliku kasutusena ja see 

tuleks lisada KSÜS § 48 lõikesse 1. 
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5. KSÜS § 74 lg 1 tuleks täiendada punktiga, mille kohaselt keskkonnaloa andmisest 

keeldutakse, kui puudub kavandatava tegevusega mõjutatava kinnisasja omaniku nõusolek, 

kui sellise nõusoleku saamine on seadusega sätestatud. See on vajalik täiendus nendeks 

juhtumiteks, kui kavandatav tegevus ei toimu võõral maatükil, kuid mõjutab seda ja seaduse 

kohaselt on vaja mõjutatava kinnistu omaniku nõusolekut (nt veekogu paisutamine). 

 

6. KSÜSis peaksid olema keskkonnaloa muutmise taotluse nõuded (Vee erikasutusloa 

määruse1 § 21) (edaspidi ka määrus). 

 

7. Töögrupp teeb ettepaneku muuta KSÜS § 81 lg 2 p 4 sõnastust järgmiselt: 

Keskkonna- ja Looduskaitse Amet võib keskkonnaloa tingimusi muuta juhul, kui loaga lubatud 

tegevustele lisandub veel mõni tegevus või tegevus muutub osaliselt. KSÜS § 81 tuleks täiendada 

lõikega 3 järgmises sõnastuses: Kui keskkonnaloa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus 

muutub tervikuna, siis tuleb taotleda uus luba. 

 

8. Vee erikasutusloa määruse2 § 23 lg 3 (loetelu loa kehtetuks tunnistamise otsuses 

esitatavatest andmetest) tuleks KSÜSis ette näha kõigi kehtetuks tunnistatavate 

keskkonnalubade jaoks. 

 

9. Proovivõtjale, v.a õhuproovide võtjale, esitatavad nõuded on võimalik kehtestada KSÜSis.  

 

10. KSÜSis tuleks kehtestada ka nõue, et kõik õiguslikust seisukohast olulised proovid – loa 

omaja seire, sette- ja mullaproovide, järelevalve ja vastutuse osas tuleks võtta atesteeritud 

proovivõtja poolt. 

 

11. Proove analüüsiva labori nõuded peaksid kõigi mistahes proove, v.a õhuproovid,  

analüüsivate laboritejaoks olema ühesugused ja tuleks kehtestada KSÜSis. 

 

12. Töögrupp teeb ettepaneku sätestada KSÜSis, et riikliku seire vm olulise uuringu jaoks 

alalise rajatise ehitamisele kohaldatakse AÕS tehnovõrkude- ja rajatiste regulatsiooni. 

 

13. KSÜS alusel tuleb määrusega kehtestada keskkonnaregistri seaduse §-dega 27-33 

                                                 
1 Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13133797 13.01.2010 
2 Samas 



 9

sätestatud keskkonnaseisundi arvestuse ja looduslike keskkonnategurite arvestuse andmed, 

mis on üldised ja hõlmavad kõiki keskkonna valdkondi. 

 

14. Samuti peaks üldosas ja määrusega selle alusel olema keskkonnaregistri pidamise 

regulatsioon – keskkonnaregistri seaduse 3. peatükk (§§ 38-57). 

 

15. KSÜS § 149 lg 1 sätestab: keskkonnaregistrisse kantud seireandmetele võimaldatakse 

juurdepääs käesoleva seadustiku üheksandas peatükis ja [viide eriosale] sätestatud korras. 

Juurdepääs andmetele peaks olema ainult üldosa teema, sest peaks olema ühtne kõigi 

andmete osas ja viide eriosale tuleks välja jätta. 

 

16. Pinnasekahju oht tuvastatakse vastavalt KSÜS § 180 lg-le 4. Sarnane säte võiks kohalduda 

ka veekahju ohu tuvastamisel, sest kui nt õli vm kemikaal voolab maha, siis on vaja hinnata, 

kas selline kogus võib mõjutada põhjavee seisundit. Veekahju ohu tuvastamiseks tuleks 

sätestada sarnane regulatsioon. 

 

17. KSÜS § 180 lg 1 p 2 tuleks sõnastada järgmiselt: oluline ebasoodne mõju vee kvaliteedile 

või veerežiimile ja pinnavee- või põhjaveekogumi seisundiklassi halvenemine (edaspidi veele 

tekitatud kahju). 

 

18. KSÜS § 180 lg 3 tuleks sõnastada järgmiselt: Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 

2 nimetatud olulise ebasoodsa mõju tuvastamisel lähtutakse vastavalt käesoleva seadustiku 

[looduskaitse ja vee peatükis] toodud keskkonnakvaliteedi piirväärtustest ja õigusnormidest. 

 

19. KSÜS eelnõu § 19 kohaselt peavad käitajad vältima jäätmeteket. Säte jäetakse üldosas 

välja ning jäätmete vältimise kohustus sõnastatakse jäätmepeatükis üldkohustusena. 

 

20. KSÜS eelnõu 4. peatükk jäetakse üldosast välja ning esitatakse eriosa jäätmete peatüki 5. 

jaos.  Muudatus on tingitud tõdemusest, et tootja kohustusi käsitlevad sätted ei oma valdkonnaülest 

tähtsust. Regulatsioon on selgem, kui vastavad sätted esitatakse eriosa tootjaid ning tootjate 

ühendust käsitlevates osades. KSÜS eelnõu § 28 jäetakse välja kui mittevajalik viitenorm. 

 

21. Keskkonnakahju vältimist ja heastamist käsitlevad KSÜS eelnõu §-d 188-190. Tuginedes 

„saastaja maksab“ põhimõttele näeb ka üldosa ette keskkonnakahju heastamise kahju tekitaja poolt. 
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JäätS § 128 käsitleb ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmete käitlemist ning nendest põhjustatud 

saastuse likvideerimist. KSÜS tuleb täiendada sättega, mis sisult vastab üldjoontes JäätS 

§-le 128 sh sätestada maaomaniku vastutus juhuks, kui kahju tekitajat ei suudeta tuvastada. 

 

22. Volitusnormid andmekogude asutamiseks ning nende põhimääruste kehtestamiseks 

koondatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu peatükki „Keskkonnaregister“.  

JäätS §-s 261 sisaldab volitusnormi probleemtooteregistri asutamiseks ning registri põhimääruse 

kehtestamiseks. Volitusnorm vastutustooteregistri asutamiseks ning registri põhimääruse 

kehtestamiseks esitatakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosas. Keskkonnaregistri üldosas 

esitatakse ka PakS §-s 25 toodud volitusnorm pakendiregistri asutamiseks ning põhimääruse 

kehtestamiseks. 

 

23. Ettepanekuid aruandluse valdkonnas 

 

Ettevõtjate aruandlus 

 

Kompleksselt tuleb reguleerida kogu ettevõtte aruandluskohustust puudutav osa. Käesoleval ajal on 

aruandlust puudutav osa erinevatest määrustes, kusjuures kohustused on sätestatud ka mõnevõrra 

erinevalt. Tarbetud kordused aruandluses põhjustavad ettevõtjatele lisakoormust, mida saaks 

mõistlikult vältida.  

 

Ainult illustreeriva näitena võib välja tuua, et välisõhu saasteluba, välisõhu erisaasteluba, 

keskkonnakompleksluba või jäätmepõletamist käsitlevat jäätmeluba omav paikse saasteallika 

valdaja esitab välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande kooskõlastamiseks Keskkonnaametile 

aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks (keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määrus 

nr 76 “Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm”). Veekasutaja esitab 

aruande, mis käsitleb aruandja veealast tegevust eelmisel kalendriaastal aruandeaastale järgneva 

aasta 1. veebruariks (keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määrus nr 9 “Veekasutuse aruande 

vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord”). Jäätmearuanne, mis käsitleb aruande 

esitaja jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal, esitatakse 20. jaanuariks. (keskkonnaministri 

23. detsembri 2004. a määrus nr 138 “Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus 

ja aruande esitamise kord”). 

 

Mõnes valdkonnas on aruandluse kohustus sagedasem. Näiteks kaevandamisloa omanik on 
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kohustatud esitama loa andjale kord kvartalis  maavaravaru kaevandamise mahu aruande. Aruanne 

esitatakse aruandeperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks määruse lisas esitatud tabeli kujul 

paberil ja elektrooniliselt. (keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määrus nr 26 “Maavaravaru 

kaevandamise mahu aruande esitamise kord”). Seejuures on õigusaktid ka vastuolulised. 

Keskkonnatasude seaduse § 33 lg 1 on sätestatud, et maavaravaru kaevandaja esitab 

Keskkonnaametile hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks maavaravaru 

kaevandamise mahu aruande ja kaevandamisõiguse tasu arvutuse. 

 

Keskkonnatasude seadusest tulenev aruandlus tulebki üldjuhul esitada aruandekvartalile järgneva 

kuu 10. kuupäevaks (KTS § 33). 

 

Väljatoodud erisused ei ole küll suured, kuid näitavad ilmekalt, et kõigil sellistel erisustel ei saa olla 

ratsionaalset põhjendust. Erisused võivad viidata, et eri valdkonna õigusloomes ei ole kuigivõrd 

arvestatud teise valdkonna õigusliku regulatsiooniga. Esitatavatest aruannetest on kindlasti mingi 

hulk kattuvaid andmeid (minimaalselt andmed esitaja ja käitise kohta), mille dubleeriv küsimine ei 

ole õigustatud.  

 

Otstarbekas oleks koondada keskkonnamõjuga ettevõtte peamised keskkonnaaruandlusega seotud 

regulatsioonid, mis praegu on erinevates keskkonnaministri määrustes, ühte keskkonnaministri 

määrusesse. See tagab ühelt poolt ettevõtjale regulatsiooni parema leitavuse ning eeldatavasti tagab 

vastava määruse muutmise korral ka regulatsiooni ühtsuse parema säilimise. Samas võimaldab see 

vältida ka tarbetuid kordusi (nt igas määruses sisalduv regulatsioon selle kohta, kuidas 

Keskkonnaamet aruannet kontrollib või selle kohta, kuidas tehniliselt on võimalik aruannet esitada). 

Terviklik vaade aitab loodetavasti kaasa ka infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmisele kõigi 

valdkondade aruannete puhul ning tulevikus ei ole vajalik aruannete esitamine “paberil ja 

elektrooniliselt”. Loodetavasti võimaldab aruandluse regulatsiooni füüsiline ühendamine astuda 

suuremaid samme ka aruandluskohustuse sisulise ühendamise suunas, näiteks ühtsete 

aruandlusvormide näol.  

 

Eeltoodu tähendab keskkonnaseadustiku eriosa väljatöötamise aspektist, et vajalik on seadustiku 

tekstis sätestada aruannete esitamise kohustus ning sõnastada volitusnorm KSÜSis vastava 

aruandluse korra kehtestamiseks. Konkreetse alamalseisva õigusakti väljatöötamine väljub 

keskkonnaseadustiku eriosa väljatöötamise töögrupi tööülesannetest. 
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Riigi aruandlus (rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks) 

 

Nii siseriiklikest kui rahvusvahelistest regulatsioonidest tulenevalt peab riik koostama erinevaid 

keskkonnakasutuse koondaruandeid.  

 

Alljärgnev tabel näitab näitlikult mõningaid taolisi kohustusi: 

Aruanne Hõlmatud 

valdkonnad 

Rahvusvaheline 

regulatsioon 

Aruande sisend 

Kasvuhoonegaaside 

inventuur 

Energeetika, tööstus, 

põllumajandus, 

metsandus ja 

maakasutus, jäätmed 

Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu otsus 

280/2004/EÜ, ÜRO 

kliimamuutuste 

raamkonventsioon 

Statistikaamet, Info- 

Tehnokeskus, 

Metsakaitse- ja 

Metsauuenduskeskus, 

Jõudluskontrolli 

Keskus, jne 

Piiriülese õhusaaste 

kauglevi 

konventsiooni raames 

esitatav 

aruanne (the 

Convention on Long-

range Transboundary 

Air Pollution). 

Aruanne esitatakse 

konventsiooni 

sekretariaadile 15 

veebruariks. 

Energeetika, tööstus, 

põllumajandus, 

metsandus ja 

maakasutus, jäätmed 

Piiriülese 

õhusaaste kauglevi 

konventsioon ja 

selle protokollid 

ARK, 

Statistikaamet jne 

Euroopa Parlamendi 

ja EL Nõukogu 

direktiiv 2001/81/EÜ 

teatud 

saasteainete riiklike 

piirnormide kohta. 

Aruanne esitatakse 

Euroopa 

Energeetika, tööstus, 

põllumajandus, 

metsandus ja 

maakasutus, jäätmed 

Euroopa 

Parlamendi ja EL 

Nõukogu direktiiv 

2001/81/EÜ 

ARK, 

Statistikaamet jne 
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Komisjonile ja 

Euroopa 

Keskkonnaagentuurile 

31 detsembriks. 

 

 

Praktikas on kerkinud probleeme sellega, milline konkreetne asutus peab selliseid koondaruandeid 

koostama. Veelgi akuutsem on probleem sellega, et aruannete koostajal võib olla vajalik saada 

andmeid teistelt riigiasutustelt. Näiteks võiks tuua järgmise juhtumi (mis on seaduses ka 

reguleeritud). VÕKS § 58 lg 4 järgi esitab Maksu- ja Tolliamet Keskkonnaministeeriumile teatud 

andmeid Eestis müüdud kütuse kohta. 

 

Olukordi, kus näiteks riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks on vajalik koondaruannete 

koostamisel saada teistelt riigiasutustelt andmeid, mida ainult viimased valdavad või saaksid 

koguda, on kindlasti veel.  

 

Käesolevat kontseptsiooni koostanud töögrupp on aga seisukohal, et sellist olemuslikult 

haldusesisest regulatsiooni ei ole vajalik alati sätestada seaduse tasandil. See on eeskätt riigi 

täitevvõimu sisemise töökorralduse ja -jaotuse küsimus, milleks alati ei pruugi olla üldse vajalik 

regulatsioon õigusakti (ka seadusest alamalseisva õigusakti) tasandil. Seetõttu ei toeta töögrupp 

taolise regulatsiooni ulatuslikku sätestamist seadustiku tasemel.  

 

Praktiline kogemus aga näitab, et ilma vastava õigusaktita on siiski keeruline vastavate aruannete 

koostamiseks andmeid saada, mis võib tähendada ka seda, et riigi väljastatavad aruanded ei kajasta 

kõiki andmeid, mida nad peaksid kajastama.  

 

Seetõttu oleks töögrupi arvates otstarbekas töötada välja õigusakt Vabariigi Valitsuse määrusena, 

milles on reguleeritud keskkonnaaruandluse jaoks vajalike andmete edastamine erinevate 

ametiasutuste vahel. KSÜSis tuleks sõnastada vastav volitusnorm. Nimetatud õigusakti 

väljatöötamine väljub keskkonnaseadustiku eriosa väljatöötamise töögrupi tööülesannetest.  

 

HALDUSMENETLUSE SEADUSE MUUTMISE ETTEPANEK 

 

Menetlustähtaja arvutamine taotluse esitamisega algavas haldusmenetluses toimub saabunud 
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dokumendi registreerimise hetkest alates (HMS § 35 lg 4). HMS ei sätesta, millise tähtaja jooksul 

tuleb dokument registreerida. See oleks vaja HMS-is sätestada ja töögrupp teeb selles osas 

ettepaneku HMS-I täiendada. 

 



 15

 

1. PEATÜKK. LOODUSKAITSE 

 

1. PEATÜKI STRUKTUUR 

 

 Looduskaitse peatüki jaotus jagude ja jaotiste kaupa on kavandatud järgmiselt: 

 

1. JAGU.  PÕHIMÕTTED JA MÕISTED   

2. JAGU. KAITSE KAVANDAMINE JA KORRALDAMINE  

1. jaotis. Kaitse alla võtmine 

2. jaotis. Kaitse korraldamine 

3. jaotis. Kinnisasjadega seotud tehingud 

3. JAGU.  NÕUDED JA PIIRANGUD KAITSTAVATEL LOODUSOBJEKTIDEL 

1. jaotis. Üldised kitsendused 

2. jaotis. Kaitsealad  

3. jaotis. Hoiualad 

4. jaotis. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid 

5. jaotis. Liigid 

6. jaotis. Kivistised ja mineraalid 

7. jaotis. Looduse üksikobjektid 

4. JAGU. VÕÕRLIIGID 

5. JAGU. GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID 

6. JAGU. RAND JA KALLAS 

7. JAGU. ROHEVÕRGUSTIK 

8. JAGU. VÄÄRTEID JA JÄRELEVALVE 
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2. STRUKTUURIOSADE LÜHIKE KIRJELDUS JA PEAMISED 

REGULATSIOONIETTEPANEKUD 

 

Looduskaitse peatüki struktuur jääb võrreldes kehtiva looduskaitseseadusega üldjoontes samaks, 

kavandatud on siiski struktuuri allosade teatavad ümbertõstmised (eelkõige kehtiva seaduse 1., 2. ja 

3. peatükkide osas). Oluliseks uuenduseks on looduse üldise kaitse põhimõtte sissetoomine, mis 

peab kaasa aitama looduskaitsekaalutluste lõimimisele teistesse tegevusvaldkondadesse ning 

bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse tervikliku kaitse. Looduskaitse peatükiga  liidetakse ka 

GMO-de alane regulatsioon. Kaalumise all on ka rohevõrgustiku alase regulatsiooni liitmine 

looduskaitse peatükiga. Juhul kui jahiseadus ja kalapüügiseadus jäävad integreerimata 

keskkonnaseadustikku, tuleb loodukaitse peatükki lisada jagu, mis sätestab jahiulukite ja kalavaru 

kaitse üldised, looduskaitsega seonduvad põhimõtted ja normid. 

 

Võrreldes kehtiva regulatsiooniga on püütud jagude paigutust muuta loogilisemaks ja sidustatumaks 

(nt kinnisasjadega seotud tehingud peaksid olema eraldi jaotises, mitte koos kaitse korraldamist 

reguleerivate sätetega). Kaalumist vajab veel mõnede looduskaitsega otseselt mitteseotud ja praegu 

peamiselt liigikaitse osas asuvate sätete  asukoht.   

  

1. JAGU. PÕHIMÕTTED JA MÕISTED 

 

Selles jaos sätestatakse looduskaitse põhimõtted, seejuures on lähtutud kehtiva LKS §§-dest 1 ja 2, 

neid aga olulisel määral täiendades. 

 

Selles jaos on ka olulisemad mõisted – elupaiga ja liigi soodus looduskaitseline seisund, kaitstavad 

loodusobjektid. Jakku tuleks tuua ka senised LKS § 69 ja 70, mis puudutavad Natura 2000 

võrgustiku koosseisu ja ala kaitse eesmärki. Kuna ranna ja kalda alane regulatsioon on siiski 

otstarbekas jätta looduskaitsega peatükki, defineeritakse selles jaos ka see mõiste. 

 

Eelnõu koostamise käigus tuleb kaaluda ka liigi, ökosüsteemi ja elupaiga mõiste lisamist kehtivale 

regulatsioonil (keskkonnaministeerium on viidanud selle vajalikkusele). 
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Töögrupp on jõudnud järeldusele, et õigem oleks seaduse kontekstis rääkida mitte looduskaitse 

eesmärkidest, vaid hoopis põhimõtetest, millest looduse kaitsmisel lähtutakse  ning mida õiguslikult 

reguleeritakse. 

 

Loodust kaitstakse:  

1) Eestile omase bioloogilise (elus ja eluta looduse) mitmekesisuse võimalikult kõikide 

avaldusvormide ja üksuste, sh maastike mitmekesisuse, säilitamisega soodsas seisundis; 

2) looduskeskkonna produktiivsuse ja funktsioneerimisvõime ning loodusvarade 

taastumisvõime ning säästva kasutamise tagamisega; 

3) looduse ja maastiku hooldamise, arendamise ja vajalikul määral ka taastamisega; 

4) looduse ja maastike kultuuriloolise, esteetilise ja puhkeväärtuse säilitamisega; 

5) loodushariduse ja teadustöö edendamisega; 

6) üleeuroopalise Natura 2000 võrgustiku loomisele ja selle sidususe tagamisele kaasa 

aitamisega. 

 

Senine looduskaitseseadus kaitseb loodust piiritletud aladel, keskkonnaseadustikku tuleks täiendada 

looduse üldise kaitse põhimõtetega, mis kehtivad väljaspool kaitstavaid loodusobjekte. Põhimõte 

oleks suunatud haldusorganitele, kes peavad seda kaaluma planeeringute kehtestamisel, 

keskkonnaalases haldusmenetluses, eriti lubade andmisel, sealhulgas ka keskkonnamõju hindamise 

menetluses. Praktikas tuleks looduse üldise kaitse põhimõtte rakenduslikku väärtust näha just 

eelkõige seoses keskkonnamõju hindamisega. Looduse üldise kaitse põhimõtte rakenduskünnis on 

oluliste keskkonnahäiringute tekitamise piisav tõenäosus – see on olukord, kus on ilmselt vaja läbi 

viia ka keskkonnamõju hindamise menetlus. Muuhulgas oleks looduse üldise kaitse põhimõte 

suunaandjaks alternatiivide kaalumisel ja ka keskkonnanõuete kehtestamisel. 

 

Tuleks  reguleerida loodusesse ülemäärase sekkumise lubamatus – seda kaalub mitte 

maaomanik, vaid haldusorgan, kes annab loa või kehtestab planeeringu. 

 

Loodusesse sekkumisel ei tohi tekitada olulisi keskkonnahäiringuid (täpsustada), kui neid on 

võimalik mõistlikul viisil vältida. Olulised keskkonnahäiringud on välditavad juhul, kui 

loodusesse sekkumisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada muul vastuvõetaval moel 

samas kohas olulisi keskkonnahäiringud tekitamata või neid vähem tekitades. 

 

Põhimõtte konkreetne sõnastus vajab veel põhjalikumat analüüsi. 
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2. JAGU. KAITSE KAVANDAMINE JA KORRALDAMINE 

 

1. jaotis – Kaitse alla võtmine 

 

See jaotis põhineb kehtiva looduskaitseseaduse 2. peatükil – samas on ettepanek kaitse alla 

võtmise eeldusi teatud määral  täpsustada (sellega, et praegu seaduses sätestatud eeldused 

peavad olema aktualiseerunud riigi tasandil  ja teha viide ka  Euroopa Liidus õigusest 

tulenevatele sellealastele kohustustele).  

 

Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise osas teeb töögrupp ettepaneku kehtestada kohaliku 

kaitse alla võtmise sätted eraldi paragrahvis, milles anda KOV-dele täpsemad juhised menetluse 

läbiviimiseks. Planeeringuga alade kohaliku kaitse alla võtmisel võiks kaaluda võimalust lubada 

kaitse alla võtmise põhjendatuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisist loobumist, 

kui hinnang kaitse alla võtmise põhjendatuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse kohta 

antakse planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Lisada tuleks nõue avalikustada 

ja kehtestada koos planeeringuga kaitse alla võetava ala kaitse-eeskiri.  

 

2. jaotis – Kaitse korraldamine 

 

Sellesse jaotisesse koondatakse senised sätted:  

• kaitse–eeskirja,  

• kaitstava loodusobjekti valitseja ja valitsemise, 

• kaitsekohustuse teatise,  

• kaitsekorralduskava,  

• kaitstava loodusobjekti tähistamise,  

• loodushoiutoetuse ja  

• kaitstaval loodusobjektile vajaliku tegevuse kohta. 

 

Seejuures tuleb täpsustada/täiendada kaitsekorralduskava alaseid sätteid, muus osas ei vaja 

regulatsioon sisulist muutmist. Kaitsekorralduskava osas sõltub muudatuste vajadus sellest, millise 

eesmärgiga dokumendiks see jääb: 
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1) kui kaitsekorralduskava jääb ainult haldusesiseseks dokumendiks, tuleb täpsustada 

kaitsekorralduskava koostamise eesmärki ja sätestada selgelt selle seos kaitse-eeskirjaga ning 

muude haldusaktidega; 

 

2) kui kaitsekorralduskavaga kehtestatakse piiranguid või kohustusihaldusevälistele isikutele, on 

õigusselguse huvides vaja täpsustada regulatsiooni vähemalt järgmistes küsimustes: 

• kaitsekorralduskavade eesmärk ja sisu; 

• haldusmenetluse läbiviimise korraldus, sh huvigruppidega konsulteerimine; 

• õiguslik tähendus; 

• kavade avalikustamine. 

 

3. jaotis – Kinnisasjadega seotud tehingud 

 

Asjakohased sätted (kehtiva LKS §§ 16 ning 20-202) on nüüd koondatud eraldi jakku. 

 

Jaos reguleeritakse: 

• loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamist; 

• kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamist ja 

• kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtuse tasaarvestamist enampakkumisel oleva 

riigile kuuluva kinnisasja väärtusega. 

 

Kehtiv regulatsioon ei vaja muutmist. 

 

3. JAGU. NÕUDED JA PIIRANGUD KAITSTAVATEL LOODUSOBJ EKTIDEL 

 

1. jaotis – Üldised  kitsendused 

 

Regulatsioon põhineb kehtiva LKS §§-l 14 ja 15, regulatsioon sisulist muutmist ei vaja. 

 

2. jaotis – Kaitsealad 

 

Regulatsioon põhineb kehtiva LKS §§-l  26 – 31, regulatsioon sisulist muutmist ei vaja. 

 

3. jaotis - Hoiualad 
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Regulatsioon põhineb kehtiva LKS §§-l  32 ja 33, regulatsioon vajab täiendamist eelkõige 

teatismenetluse osas. 

 

Töögrupp teeb ettepaneku sätestada teatismenetluse läbiviimine (ja teatise esitamise nõue) ainult 

sellistele tegevustele, mille puhul muud tegevusluba vaja ei ole (loodusliku kivimi või pinnase 

teisaldamine, biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine, loodusliku ja poolloodusliku rohumaa 

ning poldri kultiveerimine ja väetamine). Sel juhul oleks teatis käsitletav tegevusloana 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 86 tähenduses ning selle esitamisel tuleks hoiuala valitsejal 

KSÜS § 133 lõikest 1 tulenevalt kaaluda Natura hindamise algatamist.  

 

4. jaotis - Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid 

 

Regulatsioon põhineb kehtiva LKS §§-l  43 – 45, regulatsioon vajab täiendamist ja täpsustamist. 

 

Töögrupp teeb ettepaneku täpsustada kohalike kaitsealade puhul kaitse alla võtmise regulatsiooni 

ning näha sõnaselgelt ette riigi seisukoha küsimise kord juhul, kui objekti kohaliku kaitse alla 

võtmine võib mõjutada riigi huve seonduvalt alal asuva maardla vm riikliku huvi objektiga (ka 

riigimets). 

 

Alternatiiv: täpsustada kohalike kaitsealade puhul kaitse alla võtmise regulatsiooni selliselt, et KOV 

peab maavara maardlal või riigimetsa ala kohaliku kaitse alla võtmiseks saama riigilt siduva 

nõusoleku. Sel juhul tuleks sätestada, et riik saab nõusoleku andmisest keelduda ainult juhul, kui 

selleks on ülekaalukas avalik huvi. 

5. jaotis – Liigid 

 

Regulatsioon põhineb kehtiva LKS §§-l  46 - 63, regulatsioon sisulist muutmist ei vaja, va. § 57 – 

viiakse eraldi jakku – võõrliigid. Kaaluda tuleks ka §§-de 60 – 62 sobivust keskkonnaseadustikku. 

 

6. jaotis – Kivistised ja mineraalid 

 

Regulatsioon põhineb kehtiva seaduse §§-l  64 - 67, regulatsioon sisulist muutmist ei vaja. 

 

7. jaotis - Looduse üksikobjektid 
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Regulatsioon põhineb kehtiva seaduse §-l  68, regulatsioon sisulist muutmist ei vaja. 

 

4. JAGU. VÕÕRLIIGID 

 

Sellesse jakku koondatakse muutmata kujul võõrliikide alane kehtiv regulatsioon (LKS § 57). 

 

5. JAGU. GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID 

 

Kehtiv GMO alane regulatsioon jääb põhilises osas kehtima, vajalikud on vaid mõningad 

regulatsiooni täpsustused ja täiendused, millest enamiku suhtes on ka Keskkonnaministeeriumi 

poolt tehtud muudatusettepanekud. 

 

GMOVS sätted on otseselt ettevaatusprintsiibiga vastuolus, kuna sätestab geneetiliselt muundatud 

organismide (edaspidi GMOd) keskkonda viimise ja turustamise lubade andmisest keeldumise või 

nende kehtetuks tunnistamise alusena või loaomaniku poolse teavitamiskohustuse alusena vaid 

tõestatud ohu keskkonnale või inimtervisele, mitte aga võimaluse, et GMO võib olla keskkonnale 

või inimtervisele ohtlik. Selles osas tuleks muuta järgmisi sätteid: § 8 lg 2 punktid 2 ja 3, § 11 lg 

1 p 1 ning lg 2 punktid 2 ja 3, § 12 lg 4 p 1, lg 7 ja lg 9 p 3, § 15 lg 2 p 3 ning § 22 lõiked 2-4. 

KKM ettevalmistatud eelnõus on need sätted muudetud ja vastuolu ettevaatusprintsiibiga 

kõrvaldatud. 

 

Kehtiv GMOVS sisaldab mitmeid vastuolusid ka muude direktiivi 2001/18/EÜ sätetega. Saksa 

juriidilised eksperdid Dr. Alexander Schäfer ja Dr. Lorenz Franken on 2006.a. analüüsinud GMOVS 

kooskõla direktiiviga; analüüsi tulemusena on välja toodud mitmeid puudujääke kehtivas GMOVS-

s (need on täpsemalt loetletud allpool GMO-de jagu puudutavas analüüsis). Kuna vastuolud EL 

direktiiviga 2001/18/EÜ on KKM ettevalmistatud eelnõuga vajalikul määral kõrvaldatud, 

teeb töögrupp ettepaneku võtta selles osas edasise kontseptsiooni aluseks KKM 

ettevalmistatud eelnõu. 

 

Otstarbekas on kehtestada ka Eestis tava-, mahe- ja GMO-põllunduse kooseksisteerimise 

regulatsioon, eelkõige järgmised meetmed GMOde kasvatamisest tekkida võiva kahju 

vältimiseks – erinõuded põldude ettevalmistusele, saagikoristusele, transpordile, seirele, 

vastavateemalisele koolitusele, info levitamisele ning vastutus tekkinud kahju eest koos 
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kahjunõuete lahendamise korraldusega. Küsitav on selle regulatsiooni paiknemise koht kuna 

oma spetsiifilisuse ja pigem põllumajandusliku kui keskkonnaalase tähenduse tõttu ei sobi see eriti 

hästi keskkonnaseadustiku eriossa. 

 

Kuna kehtivates õigusaktides ei ole järelevalveasutustele antud pädevust teostada järelevalvet 

selliste turustamislubade tingimuste täitmise üle, mis ei ole välja antud Eestis, on vajalik lisada 

sätted, mis lubavad järelevalvet teostada ka EL-s välja antud turustamislubade tingimuste 

täitmise üle (seni on kõik turustamisload välja antud muudes EL liikmesriikides, mitte Eestis).  

 

Selleks, et tagada geenitehnoloogiakomisjoni (GTK) teaduslik põhiolemus, nagu on nõutud 

direktiivis 2001/18/EÜ, peaks GTK-s olema tagatud ka GTK interdistsiplinaarsus GTK liikmeks 

olevate teadlaste osas. Töögrupp teeb ettepaneku lisada geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu 

tingimuseks erialade loetelu, mis peavad komisjonis kindlasti esindatud olema. Samuti teeb 

töögrupp ettepaneku anda geenitehnoloogiakomisjonile pandud administratiivülesanded üle 

mõnele muule haldusorganile. 

 

6. JAGU. RAND JA KALLAS 

Ranna ja kalda kaitse regulatsioon on piisav ja olulist muutmist ei vaja.  

 

Lähtuvalt ehitus- ja planeerimisseadustiku (EhPlanS) töögrupi tehtud ettepanekust tuleks täiendada 

ranna ja kalda kaitse regulatsiooni selliselt, et ehituskeeluvööndi hulka kuulub üleujutatav 

ala, millest alates hakatakse arvestama piiranguala. 

 

7. JAGU. ROHEVÕRGUSTIK 

 

EhPlanS koostamise töögrupp on oma analüüsis välja toonud probleemi, et rohevõrgustike aladel ei 

ole piirangud piisavalt täpselt reguleeritud, vaid need saavad tuleneda vaid planeeringutest. 

Sätestatud ei ole rohevõrgustike moodustamise aluseid. EhPlanS töögrupp teeb ettepaneku 

määratleda rohevõrgustiku aladel ehitamist käsitlevad piirangud seaduse tasandil või alternatiivse 

lahendusena täiendada looduskaitseseadust rohevõrgustiku regulatsiooniga. 

 



 23

Kuna KSES looduskaitse peatükk oleks praeguse kontseptsiooni kohaselt suunatud mitte ainult 

kaitstavate loodusobjektide kaitsele, vaid määraks teatud põhimõtted ka looduse kaitsmiseks 

väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, siis tuleks kaaluda rohevõrgustike moodustamise aluste ja 

võimalike piirangute sätestamist looduskaitse peatükis.  

 

Töögrupp teeb ettepaneku kehtestada rohevõrgustiku mõiste ja selle määratlemise alused 

KSES looduskaitse peatükis, hõlmates järgmist: 

 

1) rohevõrgustiku mõiste ja eesmärk; 

2) rohevõrgustike alade süsteem (tugi- ehk tuumalad ning rohekoridorid e 

siduselemendid); 

3) rohevõrgustiku alade määramise sisulised kriteeriumid: looduslike alade 

osatähtsus, loodus- ja keskkonnakaitselised väärtuskriteeriumid (haruldus, 

ohustatus, kaitstuse aste, looduslikkus jne), ökoloogilised, keskkonnakaitselised 

ja maastikulised iseärasused, liikide elupaigaeelistused, rändekoridorid jne); 

4) tuumalade ja rohekoridoride terviklikkuse tagamise kohustus (täpsemate 

piirangute kehtestamine toimuks sellest lähtuvalt läbi planeeringute 

keskkonnamõju strateegilise hindamise). 

 

Alternatiivne võimalus on reguleerida rohevõrgustiku mõistet ja selle määratlemise aluseid 

ehitus- ja planeerimisseadustikus.  

 

8. JAGU. JÄRELEVALVE 

 

Jaos esitatakse looduskaitse (ja GMOde alase regulatsiooni) spetsiifilised järelevalvemeetmed. 

Meetmed vastavad korrakaitse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse 3 sätestatud meetmetele 

(eelnõu § 13 GMO-de osas ja § 42 Looduskaitse osas) ja sisulist muutmist ei vaja. 

 

VÄÄRTEOD 

 

Väärtegude sätestamisel tuleks lähtuda Keskkonnavaldkonna seaduste vastutuse ja järelevalvega 

                                                 
3 Seaduseeelnõu 570 SE II-1, arvutivõrgus: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20100128165505 (28.01.2010) 
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seotud sätete muutmise seaduse eelnõust 4 ja sätestada, et järelevalvet nõuete täitmise üle teostab 

Keskkonnainspektsioon välja arvatud valdkondades, mille osas on järelevalvekohustus pandud 

muudele korrakaitseorganitele (näiteks Taimetoodangu Inspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, 

Tarbijakaitseamet,  Veterinaar- ja Toiduame). 

 

Väärtegude koosseisude sätestamisel tuleks lähtuda eelnimetatud eelnõu §-dest 744–7429  

                                                 
4 Kättesaadav internetis: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253551 30.01.2010 
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3. ANALÜÜS JAOTISTE KAUPA 

 

1.  JAGU. PÕHIMÕTTED JA MÕISTED 

 

Oleme jõudnud järeldusele, et õigem oleks seaduse kontekstis rääkida mitte looduskaitse 

eesmärkidest, vaid hoopis põhimõtetest, millest looduse kaitsmisel lähtutakse  ning mida õiguslikult 

reguleeritakse. Looduskaitse eesmärkide määratlemine jäägu selliste strateegiliste 

planeerimisdokumentide, nagu ”Looduskaitse arengukava” ülesandeks. 

 

Seega tuleks ühendada praegused LKS paragrahvid 1 ja 2 ning esitada need põhimõtetena. Võiks 

kaaluda järgmist võimalust: 

 

Loodust kaitstakse: 

1) Eestile omase bioloogilise (elus- ja eluta looduse) mitmekesisuse võimalikult kõikide 

avaldusvormide ja üksuste, sh maastike mitmekesisuse, säilitamisega soodsas seisundis; 

2) looduskeskkonna produktiivsuse ja funktsioneerimisvõime ning loodusvarade 

taastumisvõime ning säästva kasutamise tagamisega; 

3) looduse ja maastiku hooldamise, arendamise ja vajalikul määral ka taastamisega; 

4) looduse ja maastike kultuuriloolise, esteetilise ja puhkeväärtuse säilitamisega; 

5) loodushariduse ja teadustöö edendamisega; 

6) üleeuroopalise Natura 2000 võrgustiku loomisele ja selle sidususe tagamisele kaasa 

aitamisega. 

 

Looduse kaitsel tuleb tagada bioloogilise mitmekesisuse (just Eestile omase, välistades võõrliigid) 

üldise kaitse. Bioloogilise mitmekesisuse või elurikkuse all tuleb mõelda mitmekesisust elurikkuse 

kõikidel tasemetel, alates geneetilisest mitmekesisusest ja lõpetades ökosüsteemide 

mitmekesisusega. Võib-olla on vaja bioloogilist mitmekesisust ka seaduse tekstis defineerida, sest 

klassikaliselt mõistetakse selle all ainult liigilist mitmekesisust ja sedagi vaid liikide arvuna, aga 

mitte nn diversiteedina, mis hõlmab endas ka arvukuse näitajaid, ja see on liiga kitsas. 

 

Loodusvarade taastumisvõime ja säästva kasutamise tagamise põhimõte – tuleneb muuhulgas ka 

Põhiseaduse §-st 5. See põhimõte aitab põhjendada muuhulgas ka seda, miks looduskaitse peatükk 
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hõlmab ka  ranna ja kalda ning ehk ka rohevõrgustiku regulatsiooni, mis ei ole tüüpilised kaitstavad 

loodusobjektid. 

 

Looduskaitse põhimõtteks on mitte ainult loodusvarade (passiivne) säilitamine, vaid ka positiivne 

tegevus looduse ja maastiku hooldamiseks, looduslike protsesside toimimisele kaasa aitamiseks, ja 

vajalikul määral ka hävinenud või selle künnisel olevate loodusväärtuste taastamine. 

 

Loodust kaitstakse mitte ainult selle sisemise väärtuse pärast, vaid arvestades ka inimese loodusest 

sõltuva heaolu aspekte. Seega arvestatakse looduse kaitsmisel ka sellega seotud kultuuriloolisi, 

esteetilisi ja ka loodusega seotud puhkealaseid huve ja  väärtusi. 

 

Loodushariduse edendamine aitab muuhulgas kaasa ka looduskaitsealase teadlikkuse tõusule ja  

soodustab omaalgatuslikku looduskaitse eesmärkide saavutamisel kaasaaitamist. Looduskaitsealase 

regulatsiooni rakendamisel on väga suur roll teaduslikel teadmistel – need on olulised 

looduskaitseliste meetmete rakendamise erinevatel tasanditel – alates loodusobjekti kaitse alla 

võtmise vajaduse põhjendamisest,  kuni loodusele tekitatud kahju ja selle heastamise meetmete 

väljaselgitamiseni. 

 

Natura võrgustikule tehtav viide on vajalik muuhulgas selleks, et EL õigusest tulenevad 

loodusobjektide kaitse all võtmise eeldused võivad küllalt sageli tuleneda mitte meie siseriiklikust 

vajadusest, vaid hoopis sellest, et teatud loodusväärtuste säilitamine on vajalik üleeuroopalisest 

perspektiivist tuleneval, arvestades seda, et EL õigusele allutatud loodusväärtused kujutavad endast 

kõikide Euroopa rahvaste ühist pärandit. 

 

Looduskatse põhimõtete sätestamisel tuleb uurida ka Säästva arengu seadust, milles on kirjas 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamise alused ja otsustada, kas osa neist lülitada ka looduskaitse 

peatükki.  

 

2) Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise põhialused on: 

1) looduslike liikide osas nende kaitse võimalikult madala taksonoomilise üksuse tasandil ja 

võimalikult kõikide liikide säilitamiseks; 

2) kohalike kultuurtaimede sortide ja koduloomatõugude osas nende arvelevõtmine ja 

andmepankade hoidmine võimalikult kõikide sortide ja tõugude kohta; 

3) eritüübiliste ökosüsteemide ja maastike säilitamine ning süsteemi loomine looduslikest ja 
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poollooduslikest kooslustest asustuse ja majandustegevuse mõju tasakaalustamiseks ning 

kompenseerimiseks; 

4) sotsiaalse, majandusliku või teadusliku tähtsusega geneetilise materjali määratlemine 

 

Praeguse LKS § 2 lõike 1 järele ei ole enam vajadust, LKS § 2 lg 1 eesmärk ole selle täpsustamine, 

et meil ei ole nn looduse üldist katset – vaid seda kaitstakse – teatud piiritletud aladel inimtegevuse 

reguleerimisega, ning kaitse alla võetud liikidega sooritatavate toimingute reguleerimisega. Kava 

kohaselt lisandub kodifitseerimise käigus aga ka  looduse üldine kaitse väljaspool kaitstavaid alasid. 

 

Kehtiva LKS § 2 lõige 2 asendukski looduse üldise kaitse reguleerimisega. 

 

LOODUSE ÜLDINE KAITSE 

 

Kehtiv looduskaitseseadus kaitseb loodust piiritletud aladel, seadust tuleks täiendada looduse üldise 

kaitse põhimõtetega, mis kehtivad väljaspool kaitstavaid loodusobjekte (probleem tekib siiski selle 

põhimõtte kohaldamisega ka hoiualadel ja rannal ja kaldal aga ehk ka rohevõrgustikus – kus see 

võiks anda teatud lisaväärtust). Põhimõte oleks suunatud haldusorganitele, kes peavad neid seda 

kaaluma planeeringute kehtestamisel, keskkonnaalases haldusmenetluses, eriti lubade andmisel, 

sealhulgas kas keskkonnamõju hindamise menetluses. Praktikas tuleks looduse üldise kaitse 

põhimõtte rakenduslikku väärtust näha just eelkõige seoses keskkonnamõju hindamisega. Looduse 

üldise kaitse põhimõtte rakenduskünnis on oluliste keskkonnahäiringute tekitamise piisav tõenäosus 

(keskkonnaoht) – see on olukord, kus on ilmselt vaja läbi viia ka keskkonnamõju hindamise 

menetlus. Muuhulgas oleks looduse üldise kaitse põhimõte suunaandjaks alternatiivide kaalumisel 

ja ka keskkonnanõuete kehtestamisel. 

 

Looduse üldise kaitse sätestamisel võiks lähtuda järgmistest võimalustest. 

 

Regulatsiooni tuumikuks oleks loodusesse sekkumise piirangute kehtestamine 

Tuleks  reguleerida loodusesse ülemäärase sekkumise lubamatus – seda kaalub mitte 

maaomanik, vaid haldusorgan, kes annab loa või kehtestab planeeringu. 

Loodusesse sekkumisel ei tohi tekitada olulisi keskkonnahäiringuid (täpsustada), kui neid on 

võimalik mõistlikul viisil vältida. Olulised keskkonnahäiringud on välditavad juhul, kui 

loodusesse sekkumisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada muul vastuvõetaval moel 

samas kohas olulisi keskkonnahäiringud tekitamata või neid vähem tekitades. Ülemääraseks 
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sekkumiseks ei loeta metsa-, kala-, jahi ja põllumajanduslikku kasutamist, kui seejuures 

peetakse kinni kehtestatud nõuetest ja tagatakse oluliste keskkonnahäiringute vältimine või 

vähendamine. Ülemäärast loodusesse sekkumist tuleb taluda (vastavalt üldosa seaduse 

keskkonnaohu mõiste määratlusele ja vältimispõhimõttele) kui on võetud kõik meetmed 

vähendamiseks, puudub alternatiiv ja tegevust õigustab ülekaalukas avalik huvi. 

 

Eriliselt tuleks sätestada see, et eelnevat põhimõtet võetakse arvesse planeeringutes ja ka 

ehitustegevuse reguleerimisel (ehituslubade andmisel) 

 

Looduse üldise kaitse vajadus tuleneb 

 

1)  bioloogilise mitmekesisuse per se säilitamise põhimõttest – looduse üldine kaitse tagab selle ka 

väljaspool kaitstavaid alasid 

2) lõimimispõhimõttest – looduse üldise kaitse põhimõte võimaldab looduskaitselisi kaalutlusi 

paremini ja määratletumalt lõimida teistesse poliitikavaldkondadesse, eriti aga planeerimisõigusesse 

3) looduse üldise kaitse põhimõte on Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud 

vältimispõhimõtte edasiarenduseks looduskaitse valdkonnas 

4) lisaks on looduse üldise kaitse põhimõtte täiendavaks aluseks ka alternatiivide kaalumisele ja  

keskkonnanõuete määramisele keskkonnamõju hindamise menetluse käigus 

 

Looduse üldine kaitse ja vältimispõhimõte 

 

§ 10. Vältimispõhimõte 

 

Keskkonnaohte tuleb vältida. Keskkonnaohtu tuleb taluda, kui selle vähendamiseks on võetud kõik 

vajalikud meetmed ja tegevus on vajalik ülekaaluka avaliku huvi tagamiseks ning puudub 

alternatiiv. 

 

§ 5. Keskkonnaoht 

 

Keskkonnaoht on olulise keskkonnahäiringu tekkimise piisav tõenäosus. Keskkonnaoht on aluseks 

tegevusest hoidumisele, tegevuse või toote keelamisele, piirangute kehtestamisele või tegevuseks 

kohustamisele sellise häiringu vältimiseks. 
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Seega rakendub vältimispõhimõte keskkonnaohu puhul. Sama lähtealus peaks olema ka 

üldise looduse kaitse põhimõtte puhul. See rakenduks üksnes siis - kui tegevusega võib 

kaasneda mitte igasugune muutus looduskeskkonnas, vaid OLULINE negatiivne tagajärg ja 

vaid siis - kui sellise tagajärje saabumine on piisavalt tõenäoline. 

 

Seega on kodifitseerimise käigus peamine ülesanne määratleda, mida lugeda oluliseks 

keskkonnahäiringuks looduskaitse puhule. Seejuures tuleb oluliste keskkonnahäiringute 

lävendi defineerimisel aluseks võtte tagajärjed mida tegevusega võidakse põhjustada liikide ja 

elupaikade seisundile.   

 

Näiteks võiks kaaluda järgmiste kriteeriumite lävendina sätestamist, neid vajalikul viisil täpsustades 

 

Väga raske tagajärg Sündmuskohal toimub oluline muutus ühe või mitme liigi isenditearvukuses. 

Olulise muutuse väärtus sõltub konkreetsest liigist. Kaitse all oleva ühe isendi hukkumine on suur 

muudatus. Hästi sigiva ning laia levikuga liigi üsna suure arvu isendite hukkumine võib olla vähese 

tähtsusega, eelkõige juhul, kui muutus mahub populatsiooni arvukuse loodusliku kõikumise 

piiridesse. Väga raske tagajärg on ka muutus ökosüsteemi talitlemises, sellise muutusetekkimise 

eelset olukorda on tavaliselt väga raske taastada. 

 

Katastroofiline tagajärg. Elukeskkonna hävimine sündmuskohal. Ökosüsteemitalitlemine on 

lakanud või pöördumatult kahjustatud. Muudatuse eelset olukorda võimatu taastada. 

 

1. jaos on ka olulisemad mõisted –  

• Elupaiga ja liigi soodus looduskaitseline seisund   

• Kaitstavad loodusobjektid – selles osas muudatusi ei kavandata 

• 1. jakku tuuakse ka  senised § 69 ja 70, mis puudutavad Natura 2000 võrgustiku koosseisu ja 

ala kaitse eesmärki. Tuleb muuta § 69 p. 2 – 

 

o Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustik koosneb Eestis: 

o 1) … 

o 2) aladest, on EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 

loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest kohaselt Euroopa Komisjoni poolt 

kantud ühenduse jaoks oluliste alade loetelu. Samas tuleb kaaluda kus on õige kohta 

sellele sättele, kas üldosas või siin 
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Eelnõu koostamise käigus tuleks kaaluda ka, ökosüsteemi mõiste ja elupaiga defineerimise 

vajadust, see oleneb muuhulgas ka § 1 sisust. Nende mõistete defineerimise vajadusele on viidanud 

keskkonnaministeerium. Samas -  töögrupp kahtleb nende defineerimise vajaduse. 

 

Isendi mõiste võiks jääda liikide juurde. 

 

2.  JAGU. KAITSE KAVANDAMINE JA KORRALDAMINE 

 

1. jaotis. Kaitse alla võtmine 

 

Kaitse alla võtmise eeldused 

Kaitse alla võtmise eeldusi on vaja vähesel määral täpsustada. Kehtiva LKS § 7 sätestab, et 

loodusobjekti LKS alusel kaitse alla võtmise eeldus on selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, 

teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev 

kohustus. Määratlus tüüpilisus, kui eksitav tuleks asendada määratlusega – esinduslik. Kui mingi 

loodusväärtus on väga tüüpiline Eestile ega ole ohustatud – siis ei ole ka kaitse vajadust. Samuti 

tuleb seadust täpsustada selles osas, et nn. riikliku kaitse alla võtmise eeldused peavad olema 

täidetud riigi tasandil, muul juhul võib kõne alla tulla kohaliku kaitse alla võtmine, kui see on 

põhjendatud. 

 

Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmine 

Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmiseks on kehtiva LKS kohaselt kaks võimalust – 

planeeringuga (üld- või detailplaneeringuga) või volikogu määrusega, millega kehtestatakse ka 

kaitse-eeskiri. Arusaamatuks jääb, kuidas rakendada tavapärasema (määrusega) kaitse alla võtmise 

menetluse nõudeid planeeringuga kaitse alla võtmisel (nt kuidas suhestuvad erinevad 

menetlusetapid, millal viiakse läbi ekspertiis, kui täpselt määratletakse planeeringus piirangud jne). 

LKS regulatsioon lähtub objektide riikliku kaitse alla võtmise loogikast, ent KOV-d ei ole vastava 

praktikaga kursis ega saa seetõttu nõuetest hästi aru, samuti järgitakse KOV-de poolt praktikas riigi 

väärpraktikat vormistada kaitse alla võtmise otsustusi halduse üldaktina ilma motivatsiooni 

lisamata.5 

                                                 
5 Riigikohtu praktikas on leitud, et kaitse alla võtmise otsustuse näol on tegemist planeeringule sarnase iseloomuga 

halduse üksikaktiga (üldkorraldus), mitte halduse üldaktiga (RKHK määrus asjas nr 3-3-1-31-03) 
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Töögrupp teeb ettepaneku kehtestada kohaliku kaitse alla võtmise sätted eraldi paragrahvis, 

milles anda KOV-dele täpsemad juhised menetluse läbiviimiseks. Planeeringuga alade 

kohaliku kaitse alla võtmisel võiks kaaluda võimalust lubada kaitse alla võtmise põhjendatuse 

ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisist loobumist, kui hinnang kaitse alla 

võtmise põhjendatuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse kohta antakse planeeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Lisada tuleks nõue avalikustada ja kehtestada 

koos planeeringuga kaitse alla võetava ala kaitse-eeskiri.  

 

2. jaotis. Kaitse korraldamine 

 

Üldjoontes jääb senine regulatsioon kehtima.  

 

Kaitsekorralduskava  

Kaitsekorralduskavade õiguslik iseloom ja nende koostamise korraldus on kehtestatud liiga üldiselt 

ja on seetõttu ebaselged. LKS § 25 lõike 1 kohaselt on kaitsekorralduskava eesmärgiks korraldada 

hoiualade ja kaitsealade kaitset, kusjuures kaitsekorralduskavas märgitakse: 

 

- olulised keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile; 

- kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd, tööde tegemise eelisjärjestus, 

- ajakava ning maht; 

- kava elluviimise eelarve. 

 

Enne 01.02.09 kehtinud LKS § 25 lõike 2 redaktsiooni kohaselt kinnitas kaitsekorralduskavad 

keskkonnaminister, nende koostamiseks ei olnud ette nähtud mingit täpsemat korda. Alates 1.02.09 

kehtestab keskkonnaminister LKS § 25 lõike 2 kohaselt kaitsekorralduskava koostamise ja 

kinnitamise korra. Selline kord on kehtestatud KKM 20.10.09 määrusega nr 60, mis jõustus 2. 

novembril 2009. Viidatud määrusest hoolimata on kaitsekorralduskavadega seonduv reguleeritud 

liiga üldiselt, arvestades võimalust, et neist võivad tuleneda piirangud üksikisikutele. Ehkki 

enamikust kaitsekorralduskavades ettenähtud meetmetest piiranguid ei tulene, on võimalik näiteks 

tegevusloa väljaandmise otsustamisel tegevuse keelamine või piiramine, tuginedes 

kaitsekorralduskavale.  
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Seni kinnitatud kaitsekorralduskavadest nähtub, et neil nähakse muuhulgas ette tegevusi eramaadel, 

samuti keelde ja piiranguid, mis ei tulene otseselt kaitse-eeskirjast. Kaitsekorralduskavades on ka 

märgitud, et nendes kirjapandut tuleb arvestada lubade väljaandmise otsustamisel. Sestap võib 

öelda, et ehkki kavadega ei saa panna eraisikuile kohustusi, võib see nende õigusi mõjutada ja seega 

ei ole tegemist vaid haldusesisese dokumendiga. Samas ei ole kinnitatud kavad avalikult lihtsalt 

kättesaadavad – KKM kodulehel on vaid kinnitatud kavade nimekiri. Samuti sõltub huvigruppide 

kaasamine kaitsekorralduskava koostaja tahtest, vastavat kohustust ei ole otseselt sätestatud. 

 

Samad küsimused tekivad liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavade puhul, mille koostamise korda ei 

ole üldse sätestatud, aga mis sarnanevad kaitsekorralduskavadele nii õiguslikult iseloomult kui 

sisult (nt kehtestatavate meetmete poolest). Samas on liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavade osas 

ette nähtud vähemalt nende avalikustamine KKM veebilehel (LKS § 49 lg 4). 

 

KKM on möönnud, et kaitsekorralduskavad tõesti väljuvad praktikas mõnikord kaitse-eeskirja 

raamidest ning seavad üksikisikutele piiranguid, ent leiab, et regulatsiooni eesmärgiks on algselt 

olnud siiski haldusesisese tegevuskava kehtestamine. Kaitsekorralduskavade koostamise kord on 

kehtestatud vaid põhjusel, et kinnitaja määratakse LKS § 25 lõike 2 kohaselt keskkonnaministri 

poolt, samas kui liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavad kehtestab LKS § 49 lõike 3 kohaselt 

keskkonnaminister. 

 

Kaitsekorralduskavade regulatsiooni täpsustamise vajadus ja täpsustamise sisu sõltub sellest, kas 

seda soovitakse näha haldusesisese dokumendina või peetakse vajalikuks jätkata senist praktikat 

(mille puhul ei ole tegemist haldusesisese dokumendiga).  

 

Kui kaitsekorralduskava jääb ainult haldusesiseseks dokumendiks, tuleb täpsustada 

kaitsekorralduskava koostamise eesmärki ja sätestada selgelt selle seos kaitse-eeskirjaga ning 

muude haldusaktidega. 

 

Kui kaitsekorralduskavaga kehtestatakse piiranguid või kohustusihaldusevälistele isikutele, 

on õigusselguse huvides vaja täpsustada regulatsiooni vähemalt järgmistes küsimustes: 

- kaitsekorralduskavade eesmärk ja sisu; 

- haldusmenetluse läbiviimise korraldus, sh huvigruppidega konsulteerimine; 

- õiguslik tähendus; 

- kavade avalikustamine. 
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3. jaotis. Kinnisasjadega seotud tehingud 

 

Regulatsioon ei vaja muutmist. 

 

3. JAGU. NÕUDED JA PIIRANGUD KAITSTAVATEEL LOODUSOB JEKTIDEL 

 

1. jaotis. Üldised kitsendused 

 

Regulatsioon ei vaja muutmist. 

 

2. jaotis. Kaitsealad ja nende vööndid 

 

Kaitsealade ja nende vööndite kehtiv regulatsioon on piisav ega vaja põhimõttelist muutmist.  

 

3. jaotis. Hoiualad 

 

Teatismenetlus hoiualadel 

Hoiualadel on kaitse korraldatud peamiselt läbi kahe õigusliku mehhanismi – teatismenetluse ning 

keskkonnamõju hindamise. Samas on ebaselge nende kahe menetluse omavaheline suhe. 

Teatismenetluse kohustusega juhud (LKS § 33 lg 1) hõlmavad ka juhtumeid, mille puhul on vajalik 

loa taotlemine (nt tee rajamine, veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine, puude raiumine ning 

maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine) ja seega on nende puhul võimalik lisaks 

teatismenetlusele ka loamenetlus ning selle raames KMH läbiviimine.  

 

Töögrupp teeb ettepaneku sätestada teatismenetluse läbiviimine (ja teatise esitamise nõue) 

ainult sellistele tegevustele, mille puhul muud tegevusluba vaja ei ole (loodusliku kivimi või 

pinnase teisaldamine, biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine, loodusliku ja 

poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine). Sel juhul oleks teatis 

käsitletav tegevusloana keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 86 tähenduses ning selle esitamisel 

tuleks hoiuala valitsejal KSÜS § 133 lõikest 1 tulenevalt kaaluda Natura hindamise algatamist.  
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4. jaotis. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid 

 

Kohaliku omavalitsuse tasandi looduskaitse kontseptsioon 

Maapõueseaduse § 10 lõike 7 kohaselt on maavaravaru passiivne, kui selle kasutamine ei ole 

keskkonnakaitseliselt võimalik või puudub vastav tehnoloogia, kuid mis võib tulevikus osutuda 

kasutuskõlblikuks. Ehkki LKS otseselt ei viita sellele, et kaitse alla võtmisel tuleks arvestada 

majanduslikke huve, tuleb riigi huve ja loodusväärtuste olulisust tuleb kaaluda vastavas 

kaalutlusotsuses, milleks võib olla nii maavaravaru passiivseks või aktiivseks määramise otsus või 

igasugune hilisem haldusotsustus, kus vastavad väärtused põrkuvad. Selliseks otsuseks võib olla ka 

kohaliku keskkonnateenistuse otsus kaevandusluba vm kaevandamist lubavat dokumenti mitte välja 

anda, kui keskkonnamõju hindamise tulemusena selgub, et kaevandamise tulemusena tekkivad 

negatiivsed keskkonnamõjud oleksid liiga suured. Samuti võib selliseks otsuseks olla kohaliku 

omavalitsuse otsus ala kohalikul tasandil kaitse alla võtmiseks. 

 

Samas on senise kohtupraktika valguses küsitav, kuivõrd KOV on pädev riigi huve kaaluma.  

Riigikohus oma 30.09.09 otsuses nr 3-4-1-9-09 (p.25) asunud seisukohale, et „üksikul 

omavalitsusüksusel ei ole täielikku ülevaadet maavarade levikust kogu riigis ja seetõttu nende 

uurimise ja kaevandamise üksikasjadest, mis võimaldaksid tal langetada kaevandamisega 

nõustumise kohta üleriigiliselt adekvaatse lõppotsuse. Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et 

maavarade kasutamise üle otsustamine on põhiseadusega haaratud riigielu küsimuste hulka. (---) 

Kolleegium nõustub, et omavalitsusüksused esindavad avalikke huve, mis võivad kattuda riigi 

huvidega. Samas on omavalitsusüksustel ka oma spetsiifilised kohalikust kogukonnast võrsuvad 

avalikud huvid, mis võivad vastanduda riigi huvidele. Sellises olukorras aitab konflikti ületada, kui 

riigil on õigus langetada maavarade uurimise ja kasutamise kohta lõplik otsus.” 

 

Nendest seisukohtadest ilmneb, et kuna KOV-l ei ole täielikku ülevaadet maavarade 

kaevandamisega seotud üleriigilistest üksikasjadest, mis võimaldaksid tal langetada adekvaatse 

lõppotsuse, ei saa ta otsustada maavara kasutamise üle. Kohaliku kaitse alla võtmisega aga KOV 

sisuliselt otsustab (lõplikult), et sel alal ei saa maavara kaevandada. 

 

Tuleb asuda seisukohale, et riigi huvi ülekaal kohalike avalike huvide üle ei saa olla absoluutne, 

kuna riigi huvi ei ole alati samastatav avaliku huviga (nt olukorras, kus konfliktis on kohalikud 

loodusväärtused ja aiandusturba kaevandamine ekspordiks, on tegemist pigem ettevõtja huvidega). 

Riik on andnud KOV-dele võimaluse otsustada loodusobjektide kohaliku kaitse alla võtmise üle. 
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Seega peab KOV-le jääma õigus kaaluda riigi huve, ent see saab olla võimalik ainult juhul, kui riik 

oma huve kaitse alla võtmise menetluses ise selgelt väljendab ja põhjendab.  

 

Töögrupp teeb ettepaneku täpsustada kohalike kaitsealade puhul kaitse alla võtmise 

regulatsiooni ning näha sõnaselgelt ette riigi seisukoha küsimise kord juhul, kui objekti 

kohaliku kaitse alla võtmine võib mõjutada riigi huve seonduvalt alal asuva maardla vm 

riikliku huvi objektiga (ka riigimets). 

 

Alternatiiv: täpsustada kohalike kaitsealade puhul kaitse alla võtmise regulatsiooni ja näha 

ette, et KOV peab maavara maardlal või riigimetsa ala kohaliku kaitse alla võtmiseks saama 

riigilt siduva nõusoleku. Sel juhul tuleks sätestada, et riik saab nõusoleku andmisest keelduda 

ainult juhul, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi. 

 

Puude raie tiheasustusalal 

 

Eraldi tähelepanu vajab puude raie tiheasustusalal, mis sobi kaitstavaid loodusobjekte käsitlevasse 

jakku, ent ei ole seotud ka üldise liigikaitse ega loomade kaitsega. Ilmselt ei oleks tegemist 

metsanduse peatükki sobiva osaga, kuna tiheasustusalal ei ole puude raie eesmärgiks metsa 

majandamine, vaid ohutus vms. Juhul, kui puude raie tiheasustusalal jääb looduskaitse 

peatükki (kuhu see näib kõige paremini sobivat), tuleks seda reguleerida kas: 

• täiesti eraldi (mitte kaitstavate loodusobjekte kaitset reguleerivates jagudes) või  

• siiski koos muude kaitstavate loodusobjektide kaitset mittepuudutavate sätetega 

(kohaliku tasandi looduskaitset puudutavas jaotises, analoogselt kehtiva 

looduskaitseseadusega). 

 

5. jaotis. Liigid 

 

Kaitse all mitteolevaid liike puudutav regulatsioon 

Kehtivas LKS-s hõlmab liikide kaitset reguleeriv peatükk ka võõrliikide regulatsiooni. Kuna KSES 

struktuuris on 4. jao sisuks kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi määratlemine, siis ei ole 

võõrliikide (LKS § 57) regulatsioon selles jaos asjakohane (või tuleks jagu ümber nimetada või 
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peatükk ümber struktureerida). Sama puudutab kodumaiste liikide asustamist ja loodusest 

eemaldamist (LKS § 58).  

 

Kehtivas LKS-s on kaitstavate ja kaitse all mitteolevate liikide regulatsioon segamini (§-d 52-63), 

mis teeb kaitse all mitteolevate liikide kaitse põhimõtted raskesti arusaadavaks. Tuleks kaaluda 

nende osas eraldi sätete kehtestamist (nt üldise elustiku ja taimestiku kaitse nõuded vms).  

 

6. jaotis. Kivistised ja mineraalid 

 

Regulatsioon ei vaja muutmist. 

 

7. jaotis. Üksikobjektid 

 

Regulatsioon ei vaja muutmist. 

 

 

4. JAGU. VÕÕRLIIGID  

 
Sellesse jakku koondatakse muutmata kujul kehtiv regulatsioon võõrliikide osas. 

 

 

5. JAGU. GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID 

 

Geneetiliselt muundatud organismide (GMO) keskkonda viimist reguleerib 2004.a. kehtestatud 

geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus (GMOVS).6 

Keskkonnaministeerium on juba 2007. aastast koostamas GMOVS muutmise eelnõud, kuna on 

selgunud mitmed vastuolud EL direktiiviga 2001/18/EÜ7 ning vajadus kehtestada GMOde, tava- ja 

mahepõllunduse kooseksisteerimist tagavad meetmed. Samuti on Riigikogus menetlemisel GMOVS 

                                                 
6
 RT I 2004, 30, 209  

7 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/18/EÜ, 12. märts 2001, geneetiliselt muundatud organismide 
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muutmise seaduse eelnõu (301 SE), mis suuresti kattub KKM ettevalmistatud eelnõuga.8 

 

Kuna GMOVS regulatsioon lähtub suures osas direktiiviga 2001/18/EÜ ette nähtust, puudub 

vajadus ulatuslikeks muudatusteks ning GMOde regulatsioon peab põhimõtteliselt jääma samaks. 

Tegemist on EÜ asutamislepingu art 95 alusel kehtestatud direktiiviga, millel ei ole seetõttu vahetu 

keskkonnakaitseline eesmärk (inimeste tervise ja keskkonna kaitse tagamine), vaid siseturu 

toimimise tagamine (seejuures tagades ka inimeste tervise ja keskkonna kaitse). Seega tuleb antud 

direktiiv üle võtta selliselt, et siseriiklikud meetmed ei oleks siseturu toimimise seisukohast 

direktiivis sätestatud meetmetest rangemad (nt loamenetluse tähtajad pikemad või nõuete 

kohaldamisala laiem kui direktiivis).  

 

Vajalikud muudatused võrreldes kehtiva regulatsiooniga on alljärgnevad. 

 

Ettevaatusprintsiibi rakendamine 

 

GMOVS ei ole kooskõlas ettevaatusprintsiibiga, mille järgimise kohustus on expressis verbis 

sätestatud EÜ asutamislepingu artiklis 174. EÜ asutamislepingu Art 174 lg 2 sätestab: „Ühenduse 

keskkonnapoliitika, võttes arvesse ühenduse eri piirkondade olukorra mitmekesisust, seab 

eesmärgiks kaitstuse kõrge taseme. See rajaneb ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille järgi tuleb 

võtta ennetusmeetmeid ja keskkonnakahjustus heastada eeskätt kahjustuse kohas, saastaja peab aga 

maksma.“ Samuti on ettevaatusprintsiip kajastatud direktiivi 2001/18/EÜ preambula punktis 8: 

„Käesoleva direktiivi eelnõu koostamisel on arvesse võetud ettevaatusprintsiipi ning seda tuleb 

arvesse võtta ka direktiivi rakendamisel.“ Eesti õiguses ei toimu ettevaatusprintsiibi rakendamine 

kindlale õiguslikule raamistikule, vaid see toimub juhuslikult ja peamiselt välismõjurite toimel.9  

 

GMOVS sätted on otseselt ettevaatusprintsiibiga vastuolus, kuna sätestab geneetiliselt muundatud 

organismide (edaspidi GMOd) keskkonda viimise ja turustamise lubade andmisest keeldumise või 

nende kehtetuks tunnistamise alusena või loaomaniku poolse teavitamiskohustuse alusena vaid 

tõestatud ohu keskkonnale või inimtervisele, mitte aga võimaluse, et GMO võib olla keskkonnale 

või inimtervisele ohtlik. Selles osas tuleks muuta järgmisi sätteid: § 8 lg 2 punktid 2 ja 3, § 11 lg 

1 p 1 ning lg 2 punktid 2 ja 3, § 12 lg 4 p 1, lg 7 ja lg 9 p 3, § 15 lg 2 p 3 ning § 22 lõiked 2-4. 

                                                                                                                                                                  
tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
8
 Seaduseelnõu 301 SE on algatatud 19.06.2008, esimene lugemine on lõpetatud 23.10.2008 ning otsustatud saata 

eelnõu teisele lugemisele 
9 H. Veinla. Ettevaatusprintsiip keskkonnaõiguses. Tartu Ülikooli Kirjastus 2004; lk 84 
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KKM ettevalmistatud eelnõus on need sätted muudetud ja vastuolu ettevaatusprintsiibiga 

kõrvaldatud. 

 

Vastuolud EL direktiiviga 2001/18/EÜ 

 

Kehtiv GMOVS sisaldab mitmeid vastuolusid ka muude direktiivi 2001/18/EÜ sätetega. Saksa 

juriidilised eksperdid Dr. Alexander Schäfer ja Dr. Lorenz Franken on 2006.a. analüüsinud GMOVS 

kooskõla direktiiviga; analüüsi tulemusena on välja toodud mitmeid puudujääke kehtivas GMOVS-

s: 

1) § 1 lg 3 p 2 ei ole kooskõlas direktiivi lisaga I B; 

2) § 1 lg 3 ei viita direktiivi art 3 lõikes 2 sätestatud erandile, mille kohaselt ei kohaldata 

direktiivi GMOde vedude suhtes, mis toimuvad raudteel, maanteel, siseveekogudel, merel 

või õhus; 

3) § 1 lg 5 ning § 2 lg 3 viitavad impordile kui kolmandale kategooriale lisaks tahtlikule 

keskkonda viimisele ja turustamisele, samas kui tegelikkuses on import turustamise 

mõistega hõlmatud (sama puudutab § 6 lõiget 2 ja § 18 lõikeid 2 ja 5); 

4) § 4 lg 4 ei ole täielikult kooskõlas direktiivi art 2 lõikega 4, mis puudutab kolme spetsiifilist 

erandit seoses GMOde turustamiseks kättesaadavaks tegemisega; 

5) § 6 lg 3 tuleks kehtetuks tunnistada, kuna pärast direktiivi C-osa alusel turustamisloa 

andmist ei ole enam „tahtlikku keskkonda viimist”; 

6) § 12 lg 2 ei sätesta ajalisi piire GMO keskkonda viimise loamenetlusele, ehkki direktiivis on 

sätestatud 90-päevane ajaline piir; 

7) § 16  lg 2 näeb loataotlejana ette toote tootja või geneetiliselt muundatud organismi või toote 

importija, ent taotlejaks võib olla ka muu isik (nt Monsanto on MON810 loa omanik, ent 

luba kasutab seemnetootmiseks Pioneer HiBred) nagu on sätestatud direktiivi art 13 lõikes 1 

(sama puudutab § 17 lg 1 p 1 ning § 22 lg 5 p 3); 

8) § 16 lg 3 näeb ette, et EL liikmesriigis antud turustamisloa alusel turustatud või keskkonda 

viidud GMO Eesti Vabariigis turustamiseks ei ole turustamisluba vaja, ent keskkonda 

viimine ei mõjuta vajadust turustamisloa järele; 

9) § 19 tuleb viia kooskõlla direktiivi artikliga 24 ning Komisjoni ja liikmesriikide vahelise 

tööjaotusega; 

10) § 21, mis reguleerib hindamisaruannet, ei sätesta ajalisi piire, mis on ette nähtud direktiivi 

art 14 lõikes 2; 
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11) § 22, mis reguleerib turustamislubade andmist, ei sätesta ajalisi piire, mis on ette nähtud 

direktiivi art 15 lõikes 3; 

12) § 24 lg 1 sätestab nõuded toote märgistamisele, ent kuna märgistamine ja jälgitavus on 

kaetud määruse 1830/2003 nõuetega, siis tuleks seda sätet piirata nõudeni, et pakendamine 

ja märgistamine peavad vastama loa tingimustele; 

13) § 25 (loa muutmine ja tühistamine) lg 2 ei ole kooskõlas EL menetlusega, mis on sätestatud 

direktiivi art 20 lõikes 3. 

 

Kuna vastuolud EL direktiiviga 2001/18/EÜ on KKM ettevalmistatud eelnõuga vajalikul 

määral kõrvaldatud, teeb töögrupp ettepaneku võtta edasise kontseptsiooni aluseks KKM 

ettevalmistatud eelnõu ning need küsimused ei vaja täiendavat analüüsi.  

 

Kooseksisteerimise regulatsiooni vajadus 

 

Direktiivi 2001/18/EÜ artikli 26a lõike 1 kohaselt võivad liikmesriigid võtta asjakohaseid 

meetmeid, et vältida GMOde tahtmatut sattumist muudesse toodetesse. Selle sätte alusel on 

liikmesriikidel võimalik tagada, et tava- ja mahepõllumajanduse viljelejatel oleks võimalik jätkata 

oma valitud põllumajandusviisi kasutamist, hoolimata GMOde turule lubamisest ja nende 

kasvatamisest. Euroopa Komisjon on andnud 2003.a. andnud välja nn kooseksisteerimise 

soovitused (2003/556/EÜ), mille eesmärk on abistada liikmesriike kooseksisteerimist käsitlevate 

riiklike õiguslike ja muude strateegiate väljatöötamisel. Nende soovituste alusel peaksid kõik 

liikmesriigid, sh Eesti, välja töötama ja kehtestama oma kooseksisteerimise meetmed. 

 

Seega on otstarbekas kehtestada ka Eestis tava-, mahe- ja GMO-põllunduse 

kooseksisteerimise regulatsioon, eelkõige järgmised meetmed GMOde kasvatamisest tekkida 

võiva kahju vältimiseks – erinõuded põldude ettevalmistusele, saagikoristusele, transpordile, 

seirele, vastavateemalisele koolitusele, info levitamisele ning vastutus tekkinud kahju eest koos 

kahjunõuete lahendamise korraldusega. Küsitav on selle regulatsiooni paiknemise koht – kuna 

reguleeritavaid küsimusi on palju ja need on tehnilised, siis ei sobi need loomult 

keskkonnaseadustiku eriossa. KKM ettevalmistatud eelnõu näeb kooseksisteerimise regulatsiooni 

ette eraldi peatükina GMOVS-s, ent seda ei ole veel lõplikult otsustatud. 

 

Järelevalve teostamine 
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GMOVS kohaselt ei ole EL liikmesriigis antud turustamisloa alusel turustatud või keskkonda viidud 

GMO või toote Eesti Vabariigis turustamiseks luba vaja (GMOVS § 16 lg 3), ent õigusaktides ei ole 

järelevalveasutustele antud pädevust teostada järelevalvet selliste turustamislubade tingimuste 

täitmise üle, mis on välja antud Euroopa Liidus (mitte Eestis).  GMOVS § 31 lg 1 määratleb 

järelevalvepädevusena „järelevalve käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 

täitmise üle”, ent EL-s GMOde turustamise lubade väljaandmine ei ole GMOVS sätetega 

reguleeritud. 

 

Seetõttu oleks vajalik lisada sätted, mis lubavad järelevalvet teostada ka EL-s välja antud 

turustamislubade tingimuste täitmise üle (seni on kõik turustamisload välja antud muudes EL 

liikmesriikides, mitte Eestis).  

 

Geenitehnoloogiakomisjoni koosseis ja pädevus 

 

Geenitehnoloogiakomisjon (GTK) on kehtiva regulatsiooni järgi hübriid teaduslikust nõuandvast 

kogust ja huvigruppide huvide esindamiseks mõeldud komisjonist. KKM väljatöötatud eelnõu 

kohaselt suurendatakse GTK teaduslikku nõuandvat iseloomu, ent samas soovitakse jääda selle 

juurde, et asjaomased teadlased määratakse ülikoolide ja huvigruppide ettepanekul. Selline 

lähenemine ei taga komisjoni teaduslikku põhiolemust, nagu on nõutud direktiivis 2001/18/EÜ ega 

ka asjaomaste teaduslike erisuundade esindatust.  

 

Selleks, et tagada komisjoni teaduslik põhiolemus, peaks GTK-s olema tagatud ka GTK 

interdistsiplinaarsus GTK liikmeks olevate teadlaste osas. Näiteks Saksamaa geenitehnoloogia 

reguleerimise seaduse § -s 410 on sätestatud: 

 

„(1) „Bioloogilise ohutuse keskkomisjoni“ (Komisjon) nime all moodustatakse pädeva 

kõrgema riigi ametiasutuse juurde spetsialistidest koosnev komisjon. Komisjoni koosseisu 

kuuluvad: 

1. kaksteist eksperti, kellel on erialased ja soovitatavalt ka rahvusvahelised kogemused 

mikrobioloogias, rakubioloogias, viroloogias, geneetikas, taimearetuses, hügieenis, 

ökoloogias, toksikoloogias ja ohutustehnikas; nendest peavad vähemalt seitse tegutsema 

nukleiinhapete rekombinatsioonide alal; iga nimetatud valdkond peab olema esindatud 

                                                 
10 Saksa Geenitehnoloogia reguleerimise seadus (Gesetz zur Regelung der Gentechnik (BGBl. I S. 1080; I S. 2542, 

2575) 
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vähemalt ühe, ökoloogia valdkond vähemalt kahe eksperdiga; 

2. üks ekspert vastavalt ametiühingute, töökaitse, majanduse, põllumajanduse, 

keskkonnakaitse, looduskaitse, tarbijakaitse ja teadusuuringuid edendavate 

organisatsioonide alalt.” 

 

Töögrupp teeb ettepaneku lisada geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu tingimuseks erialade 

loetelu, mis peavad komisjonis kindlasti esindatud olema. 

 

Küsitav on ka GTK-le administratiivülesannete panemine (nt GMOVS § 9 lg 3 p 5 kohaselt on 

GTK ülesandeks teatada GMO keskkonda viimise taotlusest GMO kavandatava keskkonda viimise 

koha kohalikule omavalitsuse organile. Sellised ülesanded ei ole teaduslikule nõuandvale 

komisjonile kohased. Töögrupp teeb ettepaneku anda geenitehnoloogiakomisjonile pandud 

administratiivülesanded üle mõnele muule haldusorganile. 

 

6. JAGU. RAND JA KALLAS 

 

Looduskaitse peatükk sisaldab ka ranna ja kalda kaitse regulatsiooni analoogselt kehtiva 

looduskaitseseadusega. Kontseptsiooni koostamisel analüüsis töögrupp ka võimalust näha ranna ja 

kalda kaitse regulatsioon ette muus peatükis, nt veealases regulatsioonis, kuna mitmed ranna ja 

kalda kaitsega seotud piirangud näivad olevat seotud mitte niivõrd looduskaitse, kuivõrd 

veekaitsega. 

 

Kehtiva LKS § 34 näeb ranna ja kalda kaitseks ette koguni 4 erinevat eesmärki: 

1) rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine; 

2) inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine; 

3) ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine; 

4) rannal või kaldal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. 

 

Need piirangud on osalt seotud planeerimisega (asustuse suunamise küsimused), osalt loodusvarade 

säästliku kasutusega ja osalt loodusliku mitmekesisuse kaitsega.  
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Ranna või kalda kaitse tagatakse kehtiva regulatsiooni kohaselt läbi kolme piirangute režiimiga, mis 

kehtivad erinevates vööndites (piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd, veekaitsevöönd). Eriti arvestades 

asjaolu, et kehtivas õiguses on veekaitsevööndi (nagu ka kallasraja) regulatsioon esitatud 

veeseaduses, võib tunduda mõistlikuna kehtestada kogu ranna ja kalda kaitseks seatud piirangute 

süsteem ühes peatükis (kallasraja regulatsioon on siiski juba leidnud koha keskkonnaseadustiku 

üldosa seaduse eelnõus). Kehtiva veeseaduse eesmärki ja regulatsiooni lähemalt analüüsides see 

eeldus siiski kinnitust ei leia. Veeseaduse regulatsiooniesemeks on üksnes ja ainult vesi (veekogud 

ja põhjavesi) ning see jõuab veega seonduvast kaugemale ainult üksikutel juhtudel, mis on seotud 

põhjavee kaitsega (VeeS § 26 jj seoses valgala kaitsega veereostuse eest) või täpsemalt 

joogiveehaarde kaitsega (VeeS § 28 näeb ette veehaarde sanitaarkaitseala regulatsiooni). Ka vee 

kaitsevööndi (VeeS § 29) eesmärgiks on vee kaitsmine hajureostuse eest ja veekogu kallaste 

uhtumise vältimiseks (mitte ranna või kalda kaitsmine). 

 

Ajalooliselt on ranna ja kalda kaitse regulatsioon olnud kehtestatud ranna ja kalda kaitse seaduses 

(1995-2004), seejärel viidi ranna ja kalda kaitse regulatsioon 1. mail 2004.a. kehtima hakanud 

looduskaitseseadusesse. LKS eelnõu seletuskirjas märgitakse, et omandikitsendused rannal ja kaldal 

aitavad täita loodusvarade säästlikule kasutamisele kaasa aitamise eesmärki (nagu ka kaitse alla 

mitte võetud loomaliikide isendite kaitset reguleerivad sätted).  

 

Selline eesmärk võiks ranna ja kalda kaitsel olla ka keskkonnaseadustiku eriosa seaduse 

looduskaitse peatükis, iseäranis eeldusel, et selles peatükis ei reguleerida mitte ainult loodusliku 

mitmekesisuse kaitset, vaid nähakse ette looduse üldise kaitse põhimõtted. See eeldab aga ka seda, 

et looduskaitse eesmärgi või põhimõtete hulgas on jätkuvalt kajastatud loodusvarade säästlikule 

kasutamisele kaasa aitamine vmt. 

 

Kokkuvõtteks - ranna ja kalda kaitse regulatsioon on piisav ja olulist muutmist ei vaja. 
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Ehitus- ja planeerimisseadustiku (EhPlanS) koostamise töögrupp on oma analüüsis teinud 

ettepanekuid ehituskeeluvööndi regulatsiooni täpsustamiseks: 

- jätta ühe kinnistu piirides asuvad kraavid ehituskeeluvööndi regulatsioonist välja; 

- fikseerida seadusandluses ühtsed ja üheselt arusaadavad põhimõtted ning nõuded 

ehituskeeluvööndisse ehitamisel nii riigile keskkonnaameti isikus kui ka omavalitsusele. 

 

Töögrupp teeb ettepaneku täiendada ranna ja kalda kaitse regulatsiooni selliselt, et 

ehituskeeluvööndi hulka kuulub üleujutatav ala, millest alates hakatakse arvestama 

piiranguala. 

 

Muud EhPlanS töögrupi ettepanekud vajavad hinnangu andmiseks täiendavat põhjendust, kuna 

need ei ole asjakohased või nendest ei ole aru  saada, mis põhjusel ettepanek on tehtud. 

 

7. JAGU. ROHEVÕRGUSTIK 

 

EhPlanS koostamise töögrupp on oma analüüsis välja toonud probleemi, et rohevõrgustike aladel ei 

ole piirangud piisavalt täpselt reguleeritud, vaid need saavad tuleneda vaid planeeringutest. 

Sätestatud ei ole rohevõrgustike moodustamise aluseid. EhPlanS töögrupp teeb ettepaneku 

määratleda rohevõrgustiku aladel ehitamist käsitlevad piirangud seaduse tasandil või alternatiivse 

lahendusena täiendada looduskaitseseadust rohevõrgustiku regulatsiooniga. 

 

Tõepoolest ei ole tänases seadusruumis rohevõrgustiku mõistet ja selle moodustamise aluseid 

kehtestatud.  

 

Rohelise võrgustiku määratlemine on üks peatükk üleriigilises planeeringus “Eesti 2010”. 

Rohevõrgustike alad on täpsemalt määratud maakonnaplaneeringutes „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused” ning nende alusel (ja neid täpsustades) kehtestatud kohaliku 

tasandi planeeringutes. Praktikas on rohevõrgustiku alade määratlemise aluseks olnud tõenäoliselt 
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metoodika, mida kirjeldatakse 2002.a. metoodilises juhendis.11 Juhend näeb selgelt ette 

kriteeriumid, millest rohevõrgustiku alade määratlemisel lähtuda ning millistesse kategooriatesse 

alad jagada (tuumalad e tugialad, rohekoridorid).  

 

Kuna KSES looduskaitse peatükk oleks praeguse kontseptsiooni kohaselt suunatud mitte ainult 

kaitstavate loodusobjektide kaitsele, vaid määraks teatud põhimõtted ka looduse kaitsmiseks 

väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, siis tuleks kaaluda rohevõrgustike moodustamise aluste ja 

võimalike piirangute sätestamist looduskaitse peatükis. Mõnes mõttes on tegemist ranna ja kalda 

regulatsioonile (mis samuti jääb tõenäoliselt looduskaitse peatükki) analoogse tähendusega 

instrumendiga, ehkki sellele ei rakendu automaatne kaitse, vaid rohevõrgustiku alade moodustamine 

toimuks jätkuvalt läbi planeeringute.  

 

Rohevõrgustiku regulatsiooni kontseptsiooni väljatöötamist raskendab asjaolu, et isegi selle 

metoodikast ei tulene aluseid rohevõrgustiku aladele kohaldatavate piirangute kehtestamiseks 

(võimalikud piirangud on metoodikas määratletud väga üldiselt,  põhjenduseks on toodud asjaolu, 

et metoodika koostamisel ei jõutud piirangute osas konsensuseni). Kehtivates 

maakonnaplaneeringutes ei ole väga konkreetseid piiranguid seatud, pigem on sätestatud eesmärgid 

ja põhimõtted (nt asustuse laienemise soovitav suund). See on tekitanud probleeme praktikas nt 

detailplaneeringute menetlemisel, mille puhul ei ole alati selge, mida rohevõrgustiku alal võib 

lubada ja mida mitte. 

 

Samuti on ebaselge, millise tähendusega on rohevõrgustiku alad looduskaitse sisulises 

tulevikukontseptsioonis, kuna kehtivas Keskkonnastrateegias aastani 2030 rohevõrgustikku ei 

mainita, samas kui koostatava looduskaitse arengukava eelnõus12 märgitakse rohevõrgustiku alade 

fragmenteerumist probleemina, aga ei nähta ette meetmeid selle probleemi leevendamiseks. Seega 

on kõigepealt vaja lahendada küsimus, milline tähendus rohevõrgustikule anda ja kas selle täpsemat 

reguleerimist peetakse strateegiliselt vajalikuks. 

 

Töögrupp teeb ettepaneku kehtestada rohevõrgustiku mõiste ja selle määratlemise alused 

KSES looduskaitse peatükis, hõlmates järgmist: 

 

1) rohevõrgustiku mõiste ja eesmärk; 

                                                 
11 K. Sepp, J. Jagomägi. Roheline võrgustik. Tartu, 2002. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.siseministeerium.ee/public/roh.vorgustik.pdf (26.01.2010) 
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2) rohevõrgustike alade süsteem (tugi- ehk tuumalad ning rohekoridorid e 

siduselemendid); 

3) rohevõrgustiku alade määramise sisulised kriteeriumid: looduslike alade osatähtsus, 

loodus- ja keskkonnakaitselised väärtuskriteeriumid (haruldus, ohustatus, kaitstuse 

aste, looduslikkus jne), ökoloogilised, keskkonnakaitselised ja maastikulised 

iseärasused, liikide elupaigaeelistused, rändekoridorid jne); 

4) tuumalade ja rohekoridoride terviklikkuse tagamise kohustus (täpsemate piirangute 

kehtestamine toimuks sellest lähtuvalt läbi planeeringute keskkonnamõju strateegilise 

hindamise). 

 

Alternatiivne võimalus on reguleerida rohevõrgustiku mõistet ja selle määratlemise aluseid 

ehitus- ja planeerimisseadustikus. Selle võimaluse kasuks räägib eelkõige praktiline vajadus, et 

planeeringute koostamise korraldajad (eelkõige kohalikud omavalitsused) saaksid planeeringuid 

puudutava teabe kätte planeerimisalasest regulatsioonist. Samas ei ole rohevõrgustiku näol tegemist 

pelgalt asustust suunava ja rekreatsioonialasid kaitsva instrumendiga, vaid ökoloogilise 

võrgustikuga, mille reguleerimine oleks sisuliselt rohkem õigustatud KSES looduskaitse peatükis. 

Vastasel korral jäävad ökoloogilise võrgustiku kaitse põhimõtted kehtima mitmes seaduses 

(looduskaitseseaduses kaitstakse Natura 2000 võrgustikku, planeerimisseaduses rohevõrgustikku), 

mis tekitab segadust piirangute sisu ja omavaheliste suhete osas. 
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2. PEATÜKK - METSANDUS 

 

1. PEATÜKI STRUKTUUR 

 

1. JAGU. ÜLDSÄTTED 

2. JAGU. METSANDUSE SUUNAMINE 

3. JAGU. METSA KORRALDAMINE 

4. JAGU. METSA MAJANDAMINE 

1. jaotis. Üldsätted 

2. jaotis. Metsa uuendamine ja kasvatamine 

3. jaotis. Metsaraie 

4. jaotis. Metsa kasutamine 

5. jaotis. Metsakaitse 

5. jagu. VÄÄRTEOD 
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2. STRUKTUURIOSADE LÜHIKE KIRJELDUS JA PEAMISED 

REGULATSIOONIETTEPANEKUD  

Metsanduse osas olulisi sisulisi muudatusi ette ei ole näha, kuna keskkonnaministeeriumi hinnangul 

ei ole see vajalik. Töögrupi poolt väljapakutud muudatused puudutavad eelkõige metsanduse 

regulatsiooni struktuuri selgemaks ja loogilisemaks muutmist, samuti metsanduse ja looduskaitse 

regulatsioonide vahelisi seoseid. 

 

Kehtiva metsaseaduse (MS) struktuur ja mõistete süsteem on ebaloogiline: metsa majandamise 

peatüki (4. ptk) jagude pealkirjad ei vasta reguleeritavale sisule; arusaamatuks jäävad ka nende 

omavahelised seosed, kuna paljude mõistete (nt metsa uuendamine, metsakaitse) definitsioone ei 

ole esitatud. 

 

Küsitav on Riigimetsa Majandamise Keskust (RMK) puudutava täpse regulatsiooni esitamine koos 

muu metsanduse regulatsiooniga. Metsaseaduse praeguses struktuuris on vastav regulatsioon 

esitatud 4. ptk Metsa majandamine kahes jaos – 6. jagu „Riigimetsa majandamine” hõlmab osalt 

riigimetsa majandamise regulatsiooni, ent osalt RMK tegevusega seotud spetsiifilist regulatsiooni 

(RMK nõukogu ja juhatuse koosseisu määramine, RMK raamatupidamise korraldus, RMK 

aruandlus ja kontroll RMK tegevuse üle); 7. jagu „Riigimetsa Majandamise Keskuse vara 

valdamine, kasutamine ja käsutamine” on juba tervikuna spetsiifiline regulatsioon. mis oleks 

otstarbekas esitada eraldiseisvas õigusaktis. Sellisel juhul tuleb kõne alla vaid RMK regulatsiooni 

kehtestamine eraldi seaduses (mitte määruses), kuna riigivaraseaduse § 6 lõike 1 kohaselt 

sätestatakse riigitulundusasutuste valduses oleva riigivara valitsemise kord eraldi seadusega. 

 

1. JAGU. ÜLDSÄTTED 

 

Kehtiv regulatsioon ei vaja põhimõttelist muutmist. 
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2. JAGU. METSANDUSE SUUNAMINE 

 

Kehtiv regulatsioon ei vaja põhimõttelist muutmist. 

 

3. JAGU. METSA KORRALDAMINE 

 

Kehtiv regulatsioon ei vaja põhimõttelist muutmist. 

 

4.  JAGU METSA MAJANDAMINE 

 

Kehtiva MS metsa majandamise peatüki (4. ptk) jagude pealkirjad ei vasta reguleeritavale sisule; 

arusaamatuks jäävad ka nende omavahelised seosed, kuna paljude mõistete (nt metsa uuendamine, 

metsakaitse) definitsioone ei ole esitatud. 

 

2. jagu „Metsa uuendamine” reguleerib sisuliselt uue metsa kasvatamist, ent pealkirja „Metsa 

kasvatamine” kannab hoopis 3. jagu, mis reguleerib sisuliselt raiete tegemist. MS § 27 lõike 1 

kohaselt on metsa kasvatamiseks lubatud teha hooldusraiet, ent jagu ise reguleerib ka uuendusraiete 

(lageraie ja turberaie) tegemist, mis ei ole mõeldud metsa kasvatamiseks, vaid pigem selle 

kasutamiseks. Pealkirja „Metsa kasutamine” kannab aga hoopis 4. jagu, milles reguleeritakse 

tegevusi, mis metsas on lubatud (nt marjakorjamine, riigikaitsealane tegevus metsas) ning 

raieõiguse üleandmise korraldust. Raie aluseks oleva loa ehk metsateatise regulatsioon on seejuures 

antud alles 5. jaos, mis kannab pealkirja „Metsakaitse”. 

 

Lisaks ei ole loogiline ka jagude sisemine struktuur – näiteks raiete puhul on eraldi paragrahvid 

lageraie, turberaie, hooldusraie ja raadamise reguleerimiseks, ent tegemist ei ole ühe tasandi 
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mõistetega – lageraie ja turberaie on uuendusraie alaliigid, samas kui hooldusraie alaliikideks on 

valgustusraie, harvendusraie ja sanitaarraie. 

 

Seetõttu on töögrupi ja KKM koostöös kujundatud ettepanekud selle jao struktuuri muutmiseks 

alljärgnevalt. 

 

1. jaotis. Üldsätted 

 

Jaotisesse koondatakse kehtiva MS § 16 (metsa majandamine), § 23 (vääriselupaik ja selle 

majandamine), § 231 (keskkonnaseisundi kaitseks määratud metsa majandamine) ning § 42 

(omaniku kohustused metsa majandamisel“).  

 

2. jaotis. Metsa uuendamine ja kasvatamine 

 

Jaotisesse koondatakse kehtiva MS §§-d 24-25, mis reguleerivad metsa uuendamisega 

seonduvat, ning § 27 (metsa kasvatamine).  

 

3. jaotis. Metsaraie 

 

Sellesse jaotisesse koondatakse kehtiva MS sätted, mis reguleerivad metsaraie tegemist. 

Eesmärgiks on see, et raiete liigitamise süsteem, sh raiete omavahelised seosed tuleksid 

seadusest selgemalt välja.  

 

Töögrupi ettepaneku kohaselt sisaldab jaotis järgmisi paragrahve: 
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- „Raied“(MS § 28 lõiked 1-5 ja lg 9 ehk üldised raieid puudutavad sätted); 

- „Hooldusraie“ (MS § 28 lg 7 ja § 31) 

- „Uuendusraie“ (MS § 28 lg 6, mõiste) 

- „Lageraie“(MS § 29) 

- „Turberaie“(MS § 30) 

-  „Valikraie“ (MS § 28 lõiked 8 ja 81) 

- „Raadamine“(MS § 32) 

- „Keskkonnakaitse nõuded raiete tegemisel“(MS § 33). 

 

4. jaotis. Metsa kasutamine 

 

Jaotisesse koondatakse järgmised MS sätted: 

- „Metsateatis“(MS § 41)  

- „Metsakasutusõiguse kitsendused“(MS § 35)  

- „Riigikaitsealane tegevus metsas“ (MS § 36) 

- „Raieõiguse ja metsamaterjali üleandmise, metsa raieks andmise ja metsamaterjali 

vedamise seaduslikkuse tõendamise kohustus ja metsamaterjali vedu“ (MS § 37) 

- „Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis“ (MS § 38) 

- „Puidu mõõtmine ja selle mahu määramine“ (MS § 39) 

 

Lisaks struktuurilistele muudatustele teeb töögrupp ettepaneku täpsustada metsateatisega seonduvat 

regulatsiooni. 

 

Sihtkaitsevööndis, kus majandustegevus on kaitse-eeskirjaga lubatud, toimub metsa majandamine 

teatise alusel, aga tegelikult peaks initsiatiiv raie osas tulema mitte metsateatise esitaja, vaid 

kaitseala valitseja poolt. Seetõttu teeb töögrupp ettepaneku kaaluda majandustegevuse keeluga 

sihtkaitsevööndis teistsuguse loatüübi kasutamist (looduskaitsetööde teatis vms). See eeldab 

selliste alade väljajätmist metsaseaduse kohaldamisalast. 
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Metsateatise kinnitamise üle otsustamisel ei saa arvestada liikidega, mis ei ole veel kaitse alla 

võetud (ei kuulu ühessegi kaitsekategooriasse, ent on tegelikult nt Punasesse Raamatusse kantud). 

Töögrupp teeb ettepaneku täiendada regulatsiooni sätetega, mis võimaldaksid sellisel juhul 

kiirendatud kaitse alla võtmise menetlust või vähemalt kohustust peatada metsateatise 

menetlemine või vastavat menetlust pikendada. 

 

Metsateatis on oma olemuselt haldusakt ja tegevusluba, ilma milleta raieid ei või teostada (MS § 37 

lõike 3 kohaselt on Keskkonnaameti raiet lubava märkusega metsateatis üheks raieõiguse olemasolu 

tõendavaks dokumendiks). MS § 41 lõike 7 sõnastusest ilmneb, nagu ei saaks metsateatisele lubava 

märke tegemisel tingimusi seada. Metsateatisele keskkonnaministri poolt kehtestatud konkreetne 

vorm ei võimalda tingimusi seada, kuna KKA ainsaks võimaluseks selle vormi täitmisel on lubava 

või mittelubava märke tegemine erinevate tegevuste kohta. Töögrupp teeb ettepaneku muuta 

metsateatise kinnitamise regulatsiooni tuleks selliselt, et on täiesti selge võimalus seada 

metsateatise kinnitamisel lisatingimusi, kusjuures need tingimused peavad olema metsateatise 

kui loa osaks, mitte lisatud juurde KKA soovitustena, nagu praktikas on tehtud.  

 

5. jaotis. Metsakaitse 

 

Jaotisesse koondatakse kehtiva MS § 40 (metsakaitse) ning § 41 lõiked 2 ja 15 (metsakahjustused). 

 

5. JAGU VÄÄRTEOD   

 

Antud jakku koondatakse kehtiva MS vastutuse sätted (§§ 69-72). 
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3. ANALÜÜS JAOTISTE KAUPA 

 

4. JAGU. METSA MAJANDAMINE 

 

4. jaotis. Metsa kasutamine 

 

Metsateatis sihtkaitsevööndis raiete tegemise alusena 

 

Sihtkaitsevööndis, kus majandustegevus on kaitse-eeskirjaga lubatud, toimub metsa majandamine 

teatise alusel, aga tegelikult peaks initsiatiiv raie osas tulema mitte metsateatise esitaja, vaid 

kaitseala valitseja poolt. Seetõttu teeb töögrupp ettepaneku kaaluda majandustegevuse keeluga 

sihtkaitsevööndis teistsuguse loatüübi kasutamist (looduskaitsetööde teatis vms). See eeldab 

selliste alade väljajätmist metsaseaduse kohaldamisalast. 

 

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna spetsialistide sõnul on seda võimalust kaalutud, ent ei ole 

selge, milline see luba peaks olema ja millistele asutustele või andmekogudesse tuleks edastada 

informatsioon sellise loa väljaandmise kohta. Töögrupi arvates on võimalik sellise loa puhul 

sätestada osaliselt metsateatist puudutavate sätete kohaldamise võimalus selliselt, et info raiete 

kohta oleks esitatud ka metsaregistrisse ja seda saaks kasutada metsamaterjali võõrandamise 

tõendamiseks. Erisus metsateatisega oleks oluline teha eelkõige loa andmisele eelneva menetluse 

osas – sellise loa (nt kaitsekorralduslike tööde elluviimise loa) andmise aluseks ei peaks olema 

metsaomaniku taotlus, vaid pigem kokkulepe kaitstava loodusobjekti valitsejaga, samuti tuleb 

sellise loa andmisel kaaluda teistsuguseid asjaolusid kui metsateatise kinnitamisel. Ka loas 

sätestatavad tingimused peaksid lähtuma pigem looduskaitselistest vajadustest. 

 

Punase Raamatu liikidega arvestamine metsateatise menetlemisel 
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Metsateatise kinnitamise üle otsustamisel ei saa arvestada liikidega, mis ei ole veel kaitse alla 

võetud (ei kuulu ühessegi kaitsekategooriasse, ent on tegelikult nt Punasesse Raamatusse kantud). 

Töögrupp teeb ettepaneku täiendada regulatsiooni sätetega, mis võimaldaksid sellisel juhul 

kiirendatud kaitse alla võtmise menetlust või vähemalt kohustust peatada metsateatise 

menetlemine või vastavat menetlust pikendada (hetkel menetlemiseks seatud tähtaeg 14 päeva). 

 

Tingimuste seadmine metsateatises 

 

Metsateatis on oma olemuselt haldusakt ja tegevusluba, ilma milleta raieid ei või teostada (MS § 37 

lõike 3 kohaselt on Keskkonnaameti raiet lubava märkusega metsateatis üheks raieõiguse olemasolu 

tõendavaks dokumendiks).  

 

MS § 41 lõike 7 sõnastusest ilmneb, nagu ei saaks metsateatisele lubava märke tegemisel tingimusi 

seada. Selle sätte kohaselt kontrollib Keskkonnaamet kavandatud tegevuse õiguspärasust ja kui 

tegevus vastab nõuetele, teeb metsateatisele märke „lubatud” ja kui tegevus ei vasta nõuetele, märke 

„ei ole lubatud” koos põhjenduste ja soovitustega tegevuse õigusaktidega vastavusse viimiseks. 

Metsateatisele keskkonnaministri poolt kehtestatud konkreetne vorm ei võimalda tingimusi seada, 

kuna KKA ainsaks võimaluseks selle vormi täitmisel on lubava või mittelubava märke tegemine 

erinevate tegevuste kohta. 

 

Samas peab metsateatise kinnitamisel tingimuste kehtestamine (st metsateatise kinnitamine 

tingimuslikult) võimalik olema, kuna näiteks hoiualadel on hoiuala valitsejal LKS § 32 lõike 4 

alusel õigus kohustada: 1) tegema kavandatavat metsaraiet kindlaks määratud ajal; 2) kasutama 

kavandatava raie korral kindlaks määratud tehnoloogiat. Kuna hoiuala valitseja on üldjuhul KKA, 

siis saab KKA metsateatisi tingimuslikult kinnitada. Samuti peaks tingimuste kehtestamine kõne 

alla tulema keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS) sätestatud 

võimaluse kaudu kehtestada tegevusloas KMH tulemusena määratud keskkonnanõudeid. 
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Kuni 1.04.07 kehtinud LKS § 14 lg 1 p 4 kohaselt ei tohtinud kaitsealal ega hoiualal ilma valitseja 

nõusolekute metsateatist kinnitada, ent see säte on kehtetuks tunnistatud. See on toonud kaasa 

olukorra, kus LKS § 14 lõikes 2 toodud võimalus seada metsateatise kinnitamisel kirjalikult 

lisatingimusi, mis võimaldaksid kaitse-eeskirja järgida, ei ole KKA jaoks kaitsealadel enam 

selgesõnaliselt väljendatud (hoiualadega on teine olukord, nagu eelpool mainitud).  

 

Töögrupp teeb ettepaneku muuta metsateatise kinnitamise regulatsiooni tuleks selliselt, et on 

täiesti selge võimalus seada metsateatise kinnitamisel lisatingimusi, kusjuures need 

tingimused peavad olema metsateatise kui loa osaks, mitte lisatud juurde KKA soovitustena, 

nagu praktikas on tehtud.  

 

Teine võimalus on kehtestada raie lubamiseks kaitsealadel ja hoiualadel eriregulatsioon (seal oleks 

rae lubamiseks muud liiki haldusakt või teatis, nt loodushoiutööde teatis), ent see võimalus ei ole 

täiel määral rakendatav, kuna kaitsealade piiranguvööndis on majandustegevus teatud määral 

lubatud (seetõttu peaks seal säilima raie lubamine metsateatise alusel) ning lisaks ei lahendaks see 

olukorda, kus keskkonnanõuded kehtestatakse keskkonnamõju hindamise (nt Natura hindamise) 

tulemusena (nt juhul, kui kavandatav raie toimub väljaspool Natura ala, ent võib seda siiski 

mõjutada).  

 

 

KASUTATUD MATERJALID 

 
1. Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; RT I 2009, 53, 359) 
2. Metsaseadus (RT I 2006, 30, 232; RT I 2009, 62, 405) 
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3. PEATÜKK. JAHT JA KALAPÜÜK 

 
 
ALTERNATIIV I 

 
Töögrupp on jõudnud oma esialgse ettepaneku juurde tagasi, mis esitati eriosa struktuuri 

kontseptsioonis, mida aga kodifitseerimiskomisjon ei kinnitanud - jahi ja kalapüügi sätted 

peaksid suures osas jääma väljapoole keskkonnaseadustikku. 

 

Põhjendus tuleneb nüüd eelkõige kalapüügi regulatsioonist. 

 

Keskkonnaministeeriumi kalaosakonna arvates, on selle ühendamine keskkonnaseadustikuga 

ebaotstarbekas ja ka mittevajalik. 

 

Esiteks – kalanduspoliitika on eraldiseisev EL poliitikavaldkond, mis areneb, ja väga 

tormiliselt, suhteliselt spetsiifiliste põhimõtete alusel. 

 

Teiseks – kalandusalases regulatsioonis on väga palju spetsiifilisi korralduslikke sätteid, mis 

tulenevad EÜ õigusest ja nende ühendamine keskkonnaseadustikuga oleks selgelt viimasele 

koormav. 

 

Kui kalapüügi ei ole seadustikus, siis oleks raske põhjendada, miks jahti puudutav 

regulatsioon seal on. 

 

Meeldetuletus eriosa struktuuri kontseptsioonist 

 

 

Seadustikku tuleks lülitada jahiulukite kaitset reguleerivad sätted – jahipidamise korraldus jääb 

jahiseadusesse. 

 

Näited võimalikest sätetest; 

 

• Arvestust ulukiressursi üle peab riik.  
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• Ulukiressursi kaitseks kehtestatakse ajutised keeluajad, keelualad ning küttimislimiidid. 

 

• Keelustatakse mitteselektiivsed ning ebaeetilised jahipidamisviisid ja –vahendid, samuti 

jahipidamine looma elupaika kahjustaval või hävitaval viisil. 

 

• Keelatud on jahipidamine loodusõnnetuse eest põgenevale või abitus seisundis olevale ulukile. 

 

• Peibutusvahendid ei tohi olla elusad loomad 

 

• Jahipiirkonna pindala ühes ringpiiris on vähemalt 5000 hektarit. 

 

 

• Kaitstavate loodusobjektide piires rakendatakse jahipidamisel jahiseadus nõudeid, kui 

kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjas ei sätestata teisiti. 

 

 

Seadustikku tuleks lülitada kalavarude üldist kaitset reguleerivad sätted – kalapüügi korraldus 

jääb kalapüügiseadusesse. 

 

Näited võimalikest sätetest 

 

• Arvestust kalaressursi üle peab riik järgmiste liikide osas ... 

 

• Riik määrab püügimahud ja –limiidid järgmiste kalaliikide osas … 

 

• Riik tegeleb kalakoelmute taastamise ja nende seisundi parandamisega. 

 

• Igaüks tohib kalastuskaardi alusel või harrastuspüügiõiguse eest tasumise korral püüda 

harrastuspüügivahenditega kala riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul või 

eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades seaduses ja 

selle alusel koostatud õigusaktides kehtestatud piiranguid. 
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• Keelustatakse mitteselektiivsed ning ebaeetilised kalapüügiviisid ja –vahendid, samuti 

kalapüük veekogu kahjustaval või hävitaval viisil. 

 

 

Jahiulukite ja kalavaru kaitse üldised sätted tulek lülitada Looduskaitsepeatükki, kus tuleks 

moodustada selleks eraldi jagu 

 

ALTERNATIIV II 

 

Jahi ja kalapüügi regulatsioon (Jahiseadus ja Kalapüügiseadus) lülitatakse täies mahus 

seadustikku, kus need moodustaksid 3. Peatüki. Regulatsioon ei vaja sisulist muutmist. 

 

KASUTATUD MATERJALID 

 
1. Jahiseadus (RT I 2002, 41, 252; RT I 2009, 30, 179) 

2. Kalapüügiseadus (RT I 1995, 80, 1384; RT I 2009, 62, 405) 
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4. PEATÜKK. VESI 

1. PEATÜKI STRUKTUUR 

1. JAGU. ÜLDSÄTTED 

1. Jaotis. Reguleerimisala 

2. Jaotis. Mõisted 

3. Jaotis. Põhimõtted 

2. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

1. Jaotis. Üldine hoolsuskohustus 

2. Jaotis. Õigus kasutada vett 

3. Jaotis. Avalikud veekogud, avalikuks kasutamiseks määratud veekogud 

4. Jaotis. Omandi piirangud  

3. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE KORRALDAMINE JA KAVANDAMINE  

1. Jaotis. Üldsätted 

2. Jaotis. Vesikonna majanduskavad, veemajanduskavad, meetmekavad, nitraaditundliku ala 

tegevuskava  

3. Jaotis. Pinnavesi  

4. Jaotis. Põhjavesi 

5. Jaotis. Kaitset vajavad alad 

6. Jaotis. Üleujutusohjeldus 

7. Jaotis. Rannikuvesi 

8. Jaotis. Nõuded veeteenustele 

4. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE NÕUDED JA PIIRANGUD 

1. Jaotis. Vee kaitse nõuded vee seisundit mõjutavate tegevuste korral 

2. Jaotis. Vee erikasutusluba ehk keskkonnaluba 

5. JAGU. VEEUURINGUD –JA SEIRE 

1. Jaotis. Veeuuringud 

2. Jaotis. Veeseire 

VASTUTUS 

JÄRELEVALVE JA VÄÄRTEOKOOSSEISUD 
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2. STRUKTUURIOSADE LÜHIKE KIRJELDUS JA PEAMISED 

REGULATSIOONIETTEPANEKUD 

 

1. JAGU. ÜLDSÄTTED 

1. Jaotis. Reguleerimisala 

Peatüki reguleerimisala ulatus keskkonnas on pinnavesi, põhjavesi ja rannikuvesi (kõik vastavalt 

VPRD määratlusele).  

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Anda loetelu nendest veega täidetud pinnavormidest, mida veekoguks ei loeta ning millele 

veekogude regulatsiooni ei kohaldata. Selliste veega täidetud pinnavormide üldnimetuseks 

võiks olla vesirajatised. Vesirajatiste loetelu kehtestatakse mitteammendavana, kuna seaduse 

tasandil on raske ette näha kõiki praktikas esineda võivaid vesirajatisi.  

2. Anda Keskkonnaametile pädevus otsustada, millist veega täidetud pinnavormi, mida ei ole 

seadustikus selgesõnaliselt nimetatud, loetakse vesirajatiseks. Selleks tuleb sätestada 

seadustikus konkreetsed kriteeriumid, millest lähtudes Keskkonnaamet vastava otsuse peab 

tegema. 

3. Sätestada vesirajatistega seoses selliste erandlike juhtumite loetelu, mil vesirajatistele 

kohaldatakse veekogude nõudeid või muid veekaitsenõudeid. 

 

2. Jaotis. Mõisted 

Selles jaotises defineeritakse vee peatüki mõisted. 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Vee osas on tarvis määratleda saastuse mõiste, tuues sisse elustiku aspekti, mida KSÜS § 7 

lõikes 4 esitatud saastuse määratluses ei ole. Samuti peab vee osas esitama olulise 

keskkonnahäiringu määratluse, kaasates määratlusse ökoloogilise aspekti. Keskkonnakvaliteedi 

piirväärtuse määratlemisel tuleb keemilise näitaja osas osutada ka elustikule. 

2. Mõistete all tuleks kooskõlas VPRD-ga üldise mõistena määratleda hea keskkonnaseisund 

(pinnavee ja põhjavee hea seisundi määratlemise asemel). 

3. Tagada läbivalt, et VPRD-s esitatud mõiste „body of surface water“ vastena kasutatakse eesti 

keeles mõistet veekogum (veeseaduses on selle vastena mitmes kohas ekslikult kasutatud 

mõistet veekogu), seadustikus loobuda „pinnaveekogu“ mõiste kasutamisest, samuti mõistetest 
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piiriveekogu ja siseveekogu. 

4. Täiendada veeseaduses antud tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi mõistete 

määratlusi viitega veekogumi tehisveekogumiks ja tugevasti muudetud veekogumiks määramise 

kriteeriumidele. Mõistete looduslik veekogu, tehisveekogu ja tugevasti muudetud veekogu 

(ühisnimetusega veekogu) kasutamine tuleb korrastada, kuna tehislikkus ja tugevasti muudetud 

iseloom käivad veekogumi, mitte veekogu kohta. Seega ei saa veekogude kategooriateks olla 

tehisveekogu ja tugevasti muudetud veekogu. 

5. Põhjavee määratlus tuleb viia kooskõlla VPRD-ga, samuti anda tegeliku põhjaveevaru 

määratlus. Põhjaveekogumi, põhjaveemaardla ja veehaarde seosed ja kaitse nõuded vajavad 

täpsustamist, millest tulenevalt võib olla vajadus korrigeerida ka põhjaveemaardla mõistet. 

6. Korrigeerida tuleb suubla mõistet, viidates lisaks veekogule ja maapõuele ka rannikuveele ja 

pinnasele, millesse voolab heitvesi. Otstarbetu on rääkida maapõue osast. Heitvee mõistest peab 

nähtuma, et heitvesi on nõuetekohaste piirväärtusteni puhastatud kasutusel olnud vesi. 

7. Loobuda mõistete saastav aine ja reoaine kasutamisest. Seadustikus tuleb anda saasteaine 

määratlus kooskõlas VPRD-ga, viidates reostuse asemel saastusele, ning määratleda prioriteetne 

aine ja prioriteetne ohtlik aine, samuti tuleb tuua sisse põhjavett ohustavate saasteainete 

kategooria. 

8. Kasutada VPRD tähenduses mõistet veekasutus, veekasutaja määratlus jätta samaks või 

veekasutaja määratlemisest seadustikus üldse loobuda. Kasutada seadustikus mõiste 

veeteenused asemel mõistet veevarustusteenused, hõlmates selle mõistega ka vee tõkestamist ja 

muud infrastruktuuri, mida kasutatakse sellisel otstarbel nagu hüdroenergia tootmine, 

üleujutuste vastu kindlustamine ning veel ja jääl liikumine. Mõisteid vee erikasutus ja vee 

erikasutaja tuleks kasutada üksnes nende tegevuste tähistamiseks, mille puhul on nõutav vee 

erikasutusluba. 

 

3. Jaotis. Põhimõtted 

Selles jaotises tuleb sõnastada vee peatüki põhimõtted nagu need on veepoliitika raamdirektiivi 

(edaspidi ka VPRD) artiklis 1.13 Need on kaalutlussuunisteks haldusorganile. Vt analüüsi 3. osas. 

 

2. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE ÜLDISED ÕIGUSED J A KOHUSTUSED  

1. Jaotis. Üldised hoolsuskohustused 

Käesolevas jaotises sätestatakse üldised hoolsuskohustused, mis laienevad igaühele, veekasutajale 

                                                 
13 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ. Kättesaadav internetis (konsolideeritud versioon): http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:ET:PDF 28.01.2010. 
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(vee avalik kasutamine KSÜS § 48 lõike 1 tähenduses) kui ka vee erikasutajale. 

 

Käesoleva jaotise alla tuleb koondada veeseaduse § 23 lg-s 2 ja §-s 34 sätestatud kohustused, 

sätestades § 23 lõikes 2 esitatud meetmete loetelu mitteammendavana. Samuti on üldisteks 

hoolsuskohustusteks kohustused, mis on sätestatud VeeS § 27 lõikes 1 seoses veekogu jääkatte 

kaitsega ning §-s 24 heitvee pinnasesse juhtimist puudutavad kohustused, kui selleks ei ole tarvis 

vee erikasutusluba. 

 

Üldiste hoolsuskohustuste sisustamisel tuleb loobuda selliste kohustuste sätestamisest, mis on oma 

iseloomult liiga üldised (st sanktsioonide kohaldamine nende rikkumise korral ei ole võimalik). 

Veeseaduses on vastavad kohustused sätestatud § 7 lõike 1 teises lauses, § 18 lõikes 3, § 21 

punktides 1, 2 ja 5, § 23 lõikes 1 ning § 27 lõikes 2. Seadustikus tuleb nende sätete taasesitamisest 

loobuda. 

 

Kohustust kasutada vett säästvalt (VeeS § 21 p 1) ei ole tarvis vee osas eraldi sätestada, kuna see 

põhimõte on esitatud KSÜS §-s 13. 

 

VeeS § 23 lõige 6 ei sobi üldiste hoolsuskohustuste jaotise alla ning vastav pädevus tuleks vajaduse 

korral sätestada vee kasutamist ja kaitset korraldava küsimusena 3. jaos ühe võimaliku veekaitse 

meetmena. 

 

Sätestada tuleb kohustus teha hooldustöid veekogu risustamise ja kaldaerosiooni vältimiseks ka 

eraomandis oleva veekogu omanikule, sõltumata sellest, kas see veekogu on avalikus kasutuses või 

mitte. 

 

2. Jaotis. Õigus kasutada vett 

See jaotis reguleerib nn igaüheõigused vee kasutamisel, so olmes ja koduses majapidamises. VSis 

vastab sellele osaliselt § 8 lg 3 ja 31. Oma kaevu rajamine ja vee võtmine oma tarbeks üle vee 

erikasutusloa kohustusliku normi on uuendused. 

 

Eraisikutel on tavapärases majapidamises kaks põhilist veekasutuse liiki: põhjavee võtmine ja 

heitvee pinnasesse juhtimine. Need veekasutused ei peaks olema loakohustuslikud. Seega peaksid 

need olema igaüheõigustena vee peatükis: 

1. Hajaasustusalal on maaomanikul õigus rajada ja kasutada ilma puurimis- ja ehitusloata oma 
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tarbeks kinnistu piires maapinnalähedasse veekihti rajatud kaevu, mis tuleb registreerida 

kohalikus omavalituses. Ühte kaevu võiks kasutada ilma vee erikasutusloata kuni 50 inimest. 

Oma tarbeks kasutatava vee hulka ei peaks piiritlema, sest see võib pisut ületada vee 

erikasutuseks vajaminevaid künniseid (5m3 põhjavett ja 10 m3 pinnavett). 

2. Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks 

ööpäevas ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama heitvee pinnasesse 

juhtimise nõuetele. Sellisest tegevusest tuleks teavitada Keskkonnaametit. Heitvee pinnasesse 

juhtimiseks väljaspool oma maatüki piire on vaja võõra maatüki omaniku kirjalikku nõusolekut 

(VS § 8 lg 3 ja 31). 

 

3. Jaotis. Avalikud veekogud, avalikuks kasutamiseks määratud veekogud 

Vee ja veekogu avalik kasutus on reguleeritud KSÜS §-ga 48. Selles jaotises käsitletakse põhjavett 

ja avalikke veekogusid kui avalikku hüve; vee ja veekogu avalikku kasutamise erisusi võrreldes 

KSÜS §-ga 48 ning veekogul liiklemist.  

 

VS § 6 (vee ja veekogu kasutus) ja § 7 (veekogu avalik kasutamine) lõiked 2-7, mis sätestavad 

kriteeriumid veekogu avalikust kasutusest väljaarvamiseks, muutmist ei vaja. VS § 7 lg 2 sätestab 

konkreetsed kriteeriumid, millal veekogu arvatakse avalikust kasutusest välja. See ei ole 

kaalutlusotsus. Tuleks sätestada täiendavad kriteeriumid veekogu avalikust kasutusest 

väljaarvamiseks kaalutlusotsusega, milleks annab aluse VS § 7 lg 21.  

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. VS § 4 – omandi ulatus veekogule on sisuliselt AÕS omandi regulatsiooni reguleerimisesemeks. 

Vee kasutamise ja kaitse peatükis võiks teha viite, et omand veekogule on reguleeritud AÕS-is. 

2. AÕS § 159 tuleb kehtetuks tunnistada põhjusel, et see ei ole enam asjakohane, arvestades KSÜS 

§ 48 lg 3 ja VS eelnõu § 5. 

3. Töögrupp teeb ettepaneku viia VS 41. peatükk14 ehk „Avaliku veekogu koormamine ehitisega“ 

asjaõigusseadusesse. 

4. Põhjavesi looduslikus seisundis peaks olema avalik hüve, mis ei ole tsiviilkäibes. Looduslikust 

seisundist eemaldamisega muutub põhjavesi omandiõiguse ja tsiviilkäibe esemeks. Tasu 

põhjaveega varustamise eest tuleks kehtestada üksnes veevarustusteenuse, mitte vee eest. 

5. Kui KSÜS § 48 lg 3 sätestab, et kõik veekogud on avalikult kasutatavad, siis tuleb välja jätta ka 

                                                 
14 Vt ka Riigikogu menetluses olevat veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu: 

http://www.riigikogu.ee/?page=en_etapid&op=ems&eid=768610&u=20091112140425 21.01.2010. 
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VS § 7 lg 2 esimene lause: avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitab 

keskkonnaministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. 

 

4. Jaotis. Omandi piirangud  

Vee kasutamisega seonduvad omandi kitsendused, mis ei ole adresseeritud veekasutajale, vaid vee 

kasutamisega soetud maa omanikele. Sellised piirangud kitsendavad maa kasutamist lähtudes kas 

avalikust huvist (joogivee kättesaadavuse tagamine), veekasutaja erahuvist (hüdroenergia tootmine) 

või vee kaitsmise eesmärkidest. Töögrupp leidis, et sellised omandi kitsendused võiksid olla 

kergesti leitavad ja seega moodustatakse nende sätete jaoks eraldi jaotis. 

 

Sellised omandi piirangud on: 

Kasutusvaldus joogivee kättesaadavuse tagamiseks (selles osas on piisav AÕS regulatsioon); 

Veekogu paisutamisega mõjutatavate maatükkide omanikud (VS § 17 lg 4); 

Kuja ehk kanalisatsiooniehitise ja hoonete vaheline kaugus (VS § 26 lg 3-6); 

Nitraaditundliku ala kitsendused (VS 264); 

Veehaarde sanitaarkaitseala kitsendused (VS § 281); 

Veekaitsevööndi kitsendused (VS § 29). 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. AÕS § 1581 lg-st 1 ja ÜVKS § 7 lg-st 1 võib tuletada, et töötav joogiveehaare on avalikes 

huvides rajatud tehnorajatis ja kinnisasja omanik on kohustatud seda taluma. Talumiskohustus 

tekib kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega (AÕS § 

1581 lg 1).  Seega puudub vajadus VS § 13 lg 7 järele ja see jääb keskkonnaseadustikust välja. 

2. AÕS § 1582 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul on õigus nõuda tasu selle seaduse §  1581 

lõikes 1 sätestatud tehnovõrgu või -rajatise talumise eest asjaõigusseaduse rakendamise seaduse 

§-s 154 kehtestatud suuruses. Seega on VS § 13 lg 8 viimane lause, mis sätestab, et 

joogiveehaarde talumise eest tasu ei saa nõuda, vastuolus nii PS §-ga 31 kui ka AÕS § 1582 lg-

ga 1 ja AÕSRS §-ga 154 ning tuleb keskkonnaseadustikust välja jätta. 

3. Otstarbekas on paisutamise nõusoleku küsimisel küsida ka veetaseme alandamise nõusolek.  

4. Kuja arvestamise alused, sh minimaalne ja maksimaalne ulatus peavad olema seaduses. Kuja 

konkreetsed piirid võivad olla määruses. Seaduses tuleb sätestada regulatsioon joogivee 

puurkaevu sanitaarkaitseala ja kuja kattumise korral – sellisel juhul tuleb lähtuda kõige 

rangemast nõudest. Kuja piires asuvate lubatud ehitiste -- kanalisatsiooniehitiste teenindamiseks 

vajalikud hooned, nt laod, garaažid vms loetelu tuleb samuti seaduses sätestada. Seaduses tuleb 
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sätestada ka kohustus kohaldada kuja ulatust üld- ja detailplaneeringu kehtestamise ajal 

kehtinud seaduse redaktsioonis. 

5. Töögrupp teeb ettepaneku kohaldada kuja talumise suhtes AÕS ja AÕSRS tehnovõrgu- või 

rajatise talumise kompenseerimise regulatsiooni, kui ehitis ei asu samal kinnisasjal või ei kuulu 

vastavasse AÕS-is kehtestatud loetelusse. Töögrupp teeb ettepaneku laiendada AÕS ja AÕSRS 

regulatsiooni vastavalt. 

6. Töögrupp teeb ettepaneku, et nitraaditundlikul alal asuva või osaliselt asuva kinnisasja 

võõrandamisel või valdusest väljaandmisel teavitab omanik võõrandamisest või valduse 

üleandmisest Keskkonnaametit ja Keskkonnaamet saadab uuele omanikule või valdajale teatise 

kitsenduste kohta.  

 

3. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE KORRALDAMINE JA K AVANDAMINE  

 

3. jagu käsitleb VPRD keskset osa: vee kasutamine ja kaitse veemajanduskavade abil. Järgnev 

analüüs on tehtud VPRD alusel. Veeseaduses on vee kasutamise ja kaitse korraldamine ja 

kavandamine reguleeritud puudulikult,  mis ei võimalda erinevaid vee kasutamise valdkondi 

integreerida (tervikliku kaitse põhimõte).  

 

Integreeritud lähenemise rakendamise peamiseks vahendiks on komplekssed meetmeprogrammid. 

VPRD kohaselt peab veekasutuse ja veeökosüsteemide kaitse  meetmed olema kooskõlas. 

 

1. Jaotis. Üldsätted 

Käsitletakse vee kasutamise korraldamise pädevuse jagunemist riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel, 

valglapiirkonna põhise majandamise põhimõtteid, määramist ja üldisi keskkonnaeesmärke. 

 

Samuti käsitletakse halduskorraldust ja pädevust (VPRD artikkel 3), ja vesikonna veemajanduskava 

keskkonnaalaseid eesmärke (VPRD artikkel 4). Kehtivas VS-is ja selle erineval tasemel 

menetletavates muutmise eelnõudes on antud teemad käsitletud süsteemitult. Seetõttu tuleb vee 

peatüki koostamisel lähtuda direktiivi eelnimetatud artiklitest. 

 

VPRD kehtestatud eesmärkide paremaks jälgimiseks võib kaaluda keskkonnaalaste eesmärkide 

jagamine eraldi jaotistesse: 3. Pinnavesi, 4. Põhjavesi, 5. Rannikuvesi. Nii on tehtud Saksa 

veemajanduse peatüki eelnõus. 
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Regulatsiooniettepanekud: 

1. Vajalik on pädevuse täpsustamine veemajanduskavade elluviimisel, seda nii ministeeriumide 

koostöö, Keskkonnaministeeriumi ja allasutuste kui ka KOV tasandil. 

2. Keskkonnaalased eesmärgid vesikonna veemajanduskavas elluviimiseks tuleb VPRD 

artikkel 4st täielikult ja korrektselt üle võtta, määratledes sotsiaalmajanduslikest ja looduslikest 

tingimustest tulenevate eesmärkide leevenduste ja erisuste määramise tingimused, vältimaks 

ülejõu käivate eesmärkide kehtestamist. 

 

2. Jaotis. Vesikonna majanduskavad, veemajanduskavad, meetmekavad, nitraaditundliku ala 

tegevuskava  

Jaotis käsitleb veemajanduskavade (VMK) koostamist, sisu (VPRD lisa VII), meetmekava (VPRD 

lisa VI), tähtaegu ning informatsiooni säilitamise nõudeid, osapoolte ja üldsuse kaasamise nõudeid 

niivõrd kuivõrd on erisusi võrreldes KSÜS haldusmenetluse osaga. Muus osas  kohaldub KSÜS 

haldusmenetluse osa. Jaotis käsitleb ka inimmõju hindamise nõudeid (vesikonna veemajandus-

kavale KSH-d ei tehta), majandusanalüüsi ja keskkonnakulude arvestamise nõudeid. Jaotises tuleb 

täielikult üle võtta ja loogiliselt esitada VPRD artiklite 5; 9; 11 ja 13 sisu. Samuti avalikustamist 

(artikkel 14) puudutav osa niivõrd kuivõrd see erineb HMS avatud menetlusest.  

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Õigusaktiga on soovitatav määrata ka VMK kehtestamise ja ülevaatamise tähtajad. 

2. Veekeskkonna kvaliteedi ning kvantiteedi piirväärtused tuleb kaasajastada, võttes täielikult üle  

põhjavee direktiiv (2006/118/EÜ)15 ja keskkonnakvaliteedi standardite direktiiv 

(2008/105/EÜ)16. 

3. Saastunud alade (jääkreostuse) kontrolli all hoidmise nõuded vajavad täpsustamist põhjavee, 

joogivee ja inimese tervise kaitse eesmärgil; 

4. Täpsustada tuleb väikeste, maaparanduse eesvooludena kasutusel olevate veekogumite 

määramist looduslikuks, tugevasti muudetuks või tehislikuks (geomorfoloogiliste näitajate 

arvestamine), sealhulgas on vajalik VeeS ja maaparandusseaduse ning nende alamaktide 

kooskõlla viimine. 

                                                 
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi 

halvenemise eest (EÜT L 372, 27.12.2006, lk 19–31). Kättesaadav internetis: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:ET:PDF 

16 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/105/EÜ, 16. detsember 2008, mis käsitleb 
keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 
83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse 
direktiivi 2000/60/EÜ. Kättesaadav internetis: http://eur-
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3. Jaotis. Pinnavesi  

Pinnavee jaotises käsitletakse: 

1. veekogude majandamise eesmärke;  

2. seisuveekogude ja vooluveekogude liigitamist looduslikeks, tugevasti muudetuteks ja 

tehisveekogumiteks (põhiregulatsioon ja delegatsioon määrusele);  

3. kaitse eesmärkide saavutamise tähtaegu; pikendatud ja leebemate eesmärkide rakendamise 

tingimusi;  

4. nõudeid riigile ja kohalikule omavalitsusele veekogu hea seisundi saavutamiseks või 

säilitamiseks ja vee kvaliteedi ning kvantiteedi tagamise nõudeid. 

Jaotiste 3, 4 ja 7 struktuuri osas on eeskujuks võetud Saksa keskkonnaseadustiku eelnõu vee 

peatükk.  Praegu on lähtutud alternatiivist, et suudame pinnavett, põhjavett ja rannikumerd 

seadustiku kasutusmugavuse huvides eraldi jaotistes käsitleda nagu Saksa eelnõus.  

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Vee (ökoloogilise) miinimumvooluhulga tagamise kohustus – pinnaveekogu paisutamine või 

vee võtmine pinnaveekogust on lubatud ainult juhul, kui säilib veekogu ja teiste sellega seotud 

veekogude ökoloogilise toimimisvõime jaoks tarvilik äravool. Kehtiv regulatsioon vajab 

täiendamist. 

2. Veevoolu tõkestamatus -- veeorganismid peavad saama tõkestusrajatist kahjustusteta üles  ja 

allavoolu läbida ning tagatud peab olema põhjasetete liikumine veekogus, kui see on vajalik 

veekogu ja teiste sellega seotud veekogude hea ökoloogilise seisundi säilimiseks või 

saavutamiseks. Kehtiv regulatsioon vajab täiendamist. 

3. Vee-energia kasutamine – kehtestada vee-energia kasutamise nõuded lähtudes vähemalt 

looduskaitseseaduse § 51-st (sh eeltoodud põhimõtted energia tootmise erisusi arvestades). 

Kehtiv regulatsioon vajab täiendamist. 

4. Tehisveekogude kujundamine maavarade kaevandamisel – maapõueseaduse ja veeseaduse 

kooskõlas tuleb kehtestada regulatsioon, mis nõuab võimalikult looduslähedaste tehisveekogude 

kavandamist maavarade kaevandamisel ja karjääride korrastamisel.  

 

4. Jaotis. Põhjavesi 

Põhjaveevee jaotises käsitletakse:  

                                                                                                                                                                  
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:ET:PDF 
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1. põhjavee kaitsmise eesmärke;  

2. põhjavee jaotamist põhjaveekogumiteks; 

3. põhjavee hea seisundi määratlemist (põhiregulatsioon ja delegatsioon määrusele17); 

4. põhjavee kaitset saastamise eest ja hea seisundi kaitset; 

5. veehaaretes kasutatava põhjavee kaitset saastamise ja liigvähendamise eest; 

6. saastunud põhjaveega alade kontrolli. 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Põllumajanduslik maakasutus peab veehaarde toitealal (põhjaveemaardla alal) toimuma selliselt, 

et põhjavesi ei saastuks lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega. Saasteaine 

kontsentratsiooni püsival kasvamisel 75%-le põhjavee kvaliteedinormidest peab pädev asutus 

rakendama täiendavaid keskkonnakaitsenõuded keskkonnaohtlikele objektidele ja 

maakasutusele saasteainete kasvutendentsi langusele pööramiseks. 

2. Tuleb kehtestada seni inimtegevusest mõjutamata allikate looduslikuna säilitamise 

keskkonnanõuded.  

3. Tuleb kehtestada saastunud alade arvestuse ja järelevalve kord ja määratleda keskkonnaohtlike 

jääkreostuskollete korrastamise nõuded. 

 

5. Jaotis. Kaitset vajavad alad 

Vee kaitset vajavate alade käsitlemine peab lähtuma eelkõige vee kui loodusvara kaitsest, käsitleda 

tuleb: 

1. vee kui joogiveeallika kaitset; 

2. veehaarde sanitaarkaitseala; 

3. suplusvee kaitset; 

4. veeökosüsteemide kaitset ning seost veest sõltuvate elupaikade ja liikide kaitsega; 

5. veekogu veekaitsevööndit; 

6. nitraaditundlikku ala; 

7. veekaitsealade määramist, veekaitsealade erinõudeid, allikate kaitset.  

Struktuur tuleneb VPRD artikkel 6-st (Kaitsealade register). Praeguses veeseaduses on kaitset 

vajavate alade käsitlus laiali eri osades ja puudulik. 

                                                 
17 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, 

põhjaveekogumite seisundiklassid, põhjaveekogumite seisundiklassidele vastavad keemiliste näitajate väärtused ja 
koguseliste näitajate tingimused, põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee saasteainesisalduse läviväärtused ning 
põhjaveekogumi seisundiklassi määramise kord. Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määrus nr 75. 
Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13261894 28.01.2010. 
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Regulatsiooniettepanekud: 

1. Täpsustada tuleb regulatsioone põhjaveemaardlate arvestuse ja kaitse tagamiseks. Täpsustada 

tuleb veehaarete kaitse pädevus Keskkonnaministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse vahel. 

2. Tuleb kaaluda veekaitsealade kehtestamise seadustamist. 

3. Kaaluda regulatsioonide kehtestamise võimalust perspektiivsete suplusalade (veepuhkuse alade) 

säilimise tagamiseks avalikes huvides. 

4. Ühildada veeökosüsteemi kaitse regulatsioonid veeseaduses ja looduskaitseseaduses  (eriosa 

regulatsiooni ettepanekud pinnavee jaotises). 

 

6. Jaotis. Üleujutusohjeldus 

Jaotises käsitletakse:  

1. üleujutusohu hindamist ja üleujutusega seotud riskide maandamise korraldamist;  

2. pädevaid asutusi ja nende kohustusi;  

3. seoseid päästeseaduses ning hädaolukorra seaduses sätestatuga;  

4. üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardi ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava 

koostamist;  

5. tulvavee ümbersuunamise piiranguid;  

6. valmisoleku tagamist üleujutusteks. 

 

Tuleb lähtuda üleujutusriski hindamise ja maandamise direktiivist (2007/60/EÜ). Hiljem võib 

kaaluda, kas sellest jaotisest ei tuleks kujundada omaette jagu. Struktuur täpsustub pärast vastava  

VS osa ja selle seletuskirja valmimist. 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Seadustada olemasolevate keskkonnaohtlike paisude tehnilise seisukorra ülevaatuse kohustus, 

luua paisude andmebaas ning kehtestada likvideerimist vajavate paisude kõrvaldamise 

järelevalve ning sanktsioonide rakendamine enne 2015. aastat. 

2. Koostöös „planeeringute“ töörühmaga tuleb seadustada üleujutust ennetavad meetmed 

maakasutuse suunamise kaudu. Sealhulgas tuleb keelata looduslike üleujutatavate alade 

täisehitamine. 

Kaaluda planeeringute koostamisel sademevee ja kuivendusvee lahenduse kavandamise 

nõude kehtestamist ja muuta see kohustuslikuks liigniisketel või liigniiskuse ohuga aladel.   
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7. Jaotis. Rannikuvesi 

Jaotises käsitletakse: 

1. rannikuvee kaitse eesmärke;  

2. liigitamist looduslikeks ja tugevasti muudetud veekogumiteks;  

3. eesmärkide saavutamise tähtaegu;  

4. pikendatud ja leebemate eesmärkide rakendamise tingimusi;  

5. rannikumere seisundi parandamise või säilitamise nõudeid. 

 

Jaotise struktuuri osas on eeskujuks võetud Saksa keskkonnaseadustiku vee peatükk.  

 

Ettepanekud selguvad EL merestrateegia raamdirektiivi ülevõtmise käigus. 

Keskkonnaministeeriumi ülesanne on koostada vastav kontseptsioon ja töögrupp annab selle osas 

hinnangu. Keskkonnaministeerium ei ole veel põhjalikku kontseptsiooni koostanud. Koostatud on 

üksnes merestrateegiat puudutav osa, mis on mere kaitse kavandamise dokumendi üldine sisu ja 

selle koostamise menetlus. Sisulisi merekaitse nõudeid ei ole veel kavandatud. 

 

8. Jaotis. Nõuded veeteenustele 

Käesolev jaotis käsitleb veevarustusteenustega seotud avaliku võimu kandjate (riik ja kohalik 

omavalitsus) kohustusi: kohustus tagada joogivee nõuetele vastava vee olemasolu ning reovee 

kogumine, puhastamine ja suublasse juhtimine. Lisaks veeseadusele on käsitletavas valdkonnas 

asjassepuutuvad rahvatervise seadus (RTerS) ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

(ÜVVKS).18  

 

Käesoleva jaotise alla tuuakse reoveekogumisalade määramise alane regulatsioon (VeeS § 241 lg-d 

1-3), samuti tuleb seadustikus anda kriteeriumid või alused, millal reoveekogumisala tuleb kindlasti 

muuta ning mitte jätta reoveekogumisala muutmise taotluse põhjendatuse hindamist täielikult 

täidesaatva võimu suvaks. 

 

Konkreetsemad korraldavad tegevused, nagu näiteks reostusallikatele (kanalisatsiooniehitised jms) 

nõuete kehtestamine (VeeS § 26), heitvee pinnasesse immutamine (§ 24) ja kohtpuhastite 

kasutamine (§ 241 lg-d 8 ja 9) sätestatakse 4. jao 2. jaotises.  
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Veeseaduse § 24 lõige 7, mille kohaselt on kõik Eesti veekogud reostustundlikud heitveesuublad, 

tuleb viia vee osa 3. jao pinnavee või kaitset vajavate alade jaotisesse.  

 

Joogivee ja suplusvee kaitset tuleb lisaks käesolevale jaotisele käsitleda 3. jaos kaitset vajavate 

alade jaotises. Nimetatud jaotises esitatakse muu hulgas volitusnorm joogiveehaardesse kuuluvate 

veekogude nimekirja kehtestamiseks (VeeS § 13 lg 9). 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Seadustikus peab sätestama kohaliku omavalitsuse üldise kohustuse tagada reovee kogumine ja 

selle puhastamine enne heitvee suublasse juhtimist (kogumiskaevude rajamine, lekkekindlate 

kogumismahutite olemasolu, purgimissõlme rajamise kohustus vms) ka juhtudel, kui 

ühiskanalisatsiooni rajamine on liiga kulukas või kui tegemist on alla 2000 ie 

reostuskoormusega reoveekogumisalaga. 

2. Sellised joogivett puudutavad küsimused, nagu nõuetele mittevastava joogivee kasutamise 

piiramine, joogivee kvaliteedinõuded, sellega seonduv seire, kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid, tuleb viia rahvatervise seaduse reguleerimisalasse, mille eesmärgiks on 

inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine. Sama lähenemist tuleb 

kohaldada ka suplusvee osas, st seadustikus käsitletakse üksnes neid aspekte, mis puudutavad 

pinna- ja põhjavee kaitse meetmeid selleks, et tagada suplusvee kvaliteet. 

3. Sätestada kohaliku omavalitsuse kohustus tagada elanike veega varustamine juhul, kui 

joogikõlbuliku põhjavee kättesaamine põhjaveekihist on liiga kulukas või võimatu 

põllumajandusliku või tootmistegevuse tõttu selles piirkonnas.  

4. Anda joogiveeks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedinõuete 

kehtestamine (veeseaduse § 13 lg 4) Vabariigi Valitsuse pädevusse, kuna pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi valdkond kuulub samaaegselt nii Sotsiaalministeeriumi kui ka 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse.  

5. Sätestada kohustus mitte kavandada veevarustust III kvaliteediklassiga vee baasil (näiteks 

efektiivdoosi piirväärtuse ületamise korral), kui on olemas parema kvaliteediklassiga 

joogiveeallikas. 

 

4. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE NÕUDED JA PIIRANG UD 

1. Jaotis. Vee kasutamise üldised nõuded ja piirangud  

                                                                                                                                                                  
18 RT I 1999, 25, 363; 2009, 49, 331. Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13228228  
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Siin reguleeritakse tegevusi, mille käigus kasutatakse vett ning millele vastab peamiselt veeseaduse 

3. peatüki regulatsioon. Reguleeritavateks valdkondadeks on: vee kasutamine olmes ja tootmises; 

veekogu tõkestamine, paisutamine, sh kasutamine hüdroenergia saamiseks, ning veekogu veetaseme 

alandamine; vee kasutamise muud viisid, sealhulgas need, mis avaldavad vee seisundile olulist 

mõju. 

 

Veeseaduse § 13 lg 3 (joogiks, toiduvalmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks on igal isikul 

õigus veekogu avaliku kasutamise kasutada pinna-, põhja- ja merevett) esitatakse seadustiku 2. jao 

2. jaotises (õigus kasutada vett). 

 

Veeseaduse § 13 lõikes 4 sätestatud volitusnorm esitatakse vee osa 3. jaos, sest tegemist on vee 

kaitset ja kasutamist kavandavate ja korraldavate küsimustega. Veeseaduse § 13 lõikes 9 sätestatud 

joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamise volitusnorm esitatakse samuti 3. jaos 

kaitset vajavate alade jaotise all. 

 

Vee joogiveeks käitlemise regulatsioon (sh joogivee käitlejaga seonduv regulatsioon) ning 

kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümise loa regulatsioon (VeeS §-d 

131 ja 132) sobib paremini rahvatervise seadusesse. Samuti on ettepanek viia rahvatervise 

seadusesse joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid19 (VeeS § 13 lg 2). 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Seadustikus tuleb sätestada joogivee käitleja ja tootmisvee kasutaja kohustus omada vee 

erikasutusluba, kui võetava vee kogused ületavad vastavaid künniseid (sätestatakse vee 

erikasutusloa regulatsiooni all). Seega ei ole seadustikus tarvis esitada veeseaduse § 13 lg 6 ning 

§ 14 lõikeid 2 ja 4.  

2. Seadustikus tuleb viia omavahel kooskõlla joogiveedirektiivis ja veeseaduses sätestatud 

joogivee käitlemiseks võetava vee künnised, sätestades, et vee erikasutusluba on nõutav 

veekogust vee võtmisel alates 10 m3 ööpäevas või vee võtmisel rohkem kui 50 inimese tarbeks 

ning põhjavee võtmisel alates 5 m3 ööpäevas.  

3. Joogiveedirektiivi artikli 3 lõike 2 punkti b kohaselt on liikmesriigil võimalus välistada joogivee 

kvaliteedinõuete kohaldamine sellise joogivee suhtes, mis pärineb isiklikust veevarustusest 

                                                 
19 Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 

Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13256473  
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jõudlusega keskmiselt kuni 10 m3 ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest, välja arvatud 

juhul, kui selle veega varustamine toimub kommerts- või avalik-õigusliku tegevuse raames. 

Veeseaduses sellist erandit selgesõnaliselt ei ole sätestatud, kuigi seaduse rakendamisel on 

sellest eeldusest lähtutud. Kui Eesti soovib siiski joogiveedirektiivi artikli 3 lõike 2 punktis b 

sätestatud erandit kasutada, siis tuleb see sätestada joogivee määratluse all rahvatervise 

seaduses. 

4. Veeseaduse § 14 lõige 1 tuleks seadustikust välja jätta, kuna sellel sättel puudub sisuline 

tähendus (tootmisveele ei ole kehtestatud nõudeid ning neid ei ole kavas ka kehtestada). 

 

2. Jaotis. Vee hea seisundi kaitse ja vee seisundi halvenemise ärahoidmine 

 

Selle jaotise all reguleeritakse tegevusi, mille objektiks ei ole vee kasutamine, kuid mis mõjutavad 

või võivad mõjutada vee seisundit (nii haju- kui ka punktkoormus). Reguleeritavateks 

valdkondadeks on reo- ja heitvee juhtimine suublasse (VeeS § 24); potentsiaalselt ohtlikud 

heiteallikad (§ 26); jäätmete veekogusse paigutamine (§ 25); maavara kaevandamine veekogu 

põhjast ning veekogus teostatavad üldgeoloogilised uurimistööd ja geoloogilised uuringud (§ 31); 

veekogu põhja toetuvate ehitiste rajamine (peatükk 41, § 32); põllumajandustegevus (§-d 261-262); 

vee ja soojuse võtmiseks puurkaevude ja puuraukude rajamine (§ 30); veekogu rajamine ja 

likvideerimine.  

 

Käesolevas jaotises käsitletavad teemad on sätestatud veeseaduse 5. peatükis. Lisaks on veeseaduse 

5. peatüki all reguleeritud veekaitsealaseid üldisi kohustusi, mida käsitletakse 2. jaos, ning 

merekeskkonna kaitset saasteainete merreheitmise eest ja merekeskkonnale tekitatud kahju 

tuvastamist, mida käesolevas jaotises ei käsitleta. Veekogu jääkatte kaitse kohustus sätestatakse 

2. jaos üldiste hoolsuskohustuste all. 

 

Käesolevas jaotises sätestatakse volitusnormid heite piirväärtuste kehtestamiseks (VeeS § 24 lg 2, § 

265 lg 9, kemikaaliseaduse § 12), keskkonnakvaliteedi piirväärtuste volitusnormid sätestatakse 3. 

jaos. 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Sätestada sademevee suublasse juhtimise nõuded heitveest eraldi ning tuua praegu Vabariigi 

Valitsuse määruses nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ § 7 lg-tes 1 ja 2 

sätestatud nõuded seadustiku tasandile.  
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2. Maapinnalähedast põhjavett kasutavate veehaarete toitealadel tuleb kehtestada  

keskkonnaohtlike rajatiste rajamise keeld ja või nende nii ranged keskkonnaohutuse 

keskkonnanõuded, et põhjavee saastamise risk oleks väike.  

3. Seadustikus tuleb selgesõnaliselt kehtestada heitvee otse põhjavette juhtimise keeld VPRD 

artiklist 11 tulenevate eranditega ning reovee suublasse juhtimise keeld.  

4. Seadustikus tuleb sisuliselt ühtlustada veeseaduse § 24 lõike 2 ja § 265 lõike 2 alusel kehtestatud 

ohtlike ainete loetelud ning nende piirväärtused ja piirmäärad (piirkogused). Tuleb tagada 

kõikide veekeskkonna jaoks oluliste ainete nimistute omavaheline integreeritus, mis võimaldaks 

vee erikasutusloas heite piirväärtuste ja piirkoguste määramisel arvestada erinevatest 

punktheiteallikatest pärinevat koormust ja hajukoormust ning tagada keskkonnakvaliteedi 

piirväärtuse järgimine kõigist nendest ainetest mõjutatud keskkonnaelemendis. Saasteaineid ja 

ohtlikke aineid puudutava regulatsiooni esitamisel on vajalik eristada prioriteetseid ohtlikke 

aineid muudest ohtlikest ainetest, kuna prioriteetsete ohtlike ainete keskkonda juhtimist tuleb 

vältida ning seega peab ka neid puudutav regulatsioon olema rangem. Seadustiku tasandil tuleb 

samuti määratleda, mida loetakse kaitsmata põhjaveega alaks. 

5. Jätta seadustikust välja veeseaduse § 241 lõige 8, kuna heitvee pinnasesse immutamise lubatud 

piirkogus ilma vee erikasutusloata on sätestatud veeseaduse § 8 lõikes 3 (mis esitatakse 2. 

jaotises). 

6. Sätestada seadustikus, et kui keskkonnakaitse kaalutlused kaaluvad üles majanduslikud ja 

sotsiaalsed kaalutlused, siis peab konkreetsetel juhtudel olema võimalik kohaldada künniseid 

ületavaid rangemaid heite piirväärtusi ja piirkoguseid kuni vastava tegevuse täieliku 

keelamiseni. Näiteks on otstarbekas keelata juba halvas või väga halvas seisundis veekogusse 

täiendava heitvee juhtimine (uued heitveelaskmed). 

7. Kombineeritud lähenemisviisiga ja veeseaduse § 24 lõigetega 5 ja 6 ei ole kooskõlas Vabariigi 

Valitsuse määruse nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ § 8 lõige 2 ja § 

10 lõige 21, kus välistatakse vee erikasutusloa andja poolt määruses sätestatust rangemate 

heitvee piirväärtuste ja piirkoguste kohaldamine. 

8. Täiendada veeseaduse § 26 lõikes 4 sätestatud potentsiaalselt ohtlike heiteallikate loetelu muude 

keskkonnaohtlike käitistega, kuna ei ole põhjendatud volitusnormi piiramine üksnes teatud 

käitistega, eriti juhul, kui muudest loetlemata käitistest lähtuv koormus võib olla isegi suurem 

või keskkonnale ohtlikum. 

9. Vältimispõhimõttest lähtuvalt keelata jäätmete uputamine veekogusse ja paigutamine 

põhjavette, kuid erandina lubada jäätmete veekogusse paigutamist kooskõlas jäätmeseadusega 

(taaskasutusse võetud jäätmete kasutamine veekogusse ehitiste rajamisel). 
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10. Keelata ehitise rajamine supluspiirkonda, joogiveehaardesse või muu olulise avaliku kasutusega 

veekogusse (näiteks harrastuskalastuseks kasutatav veekogu) ning kehtestada nõuded 

veeküttesüsteemide kasutamiseks veekogudes, sest soojusvahetus võib häirida looduslikku 

tasakaalu. Vajaduse korral tuleb määrata temperatuuri mõjutamise reeglistik erinevatele 

veekogudele ja küttesüsteemi teatud võimsusest lähtudes keskkonnamõju hindamise nõue. 

Siinkohal vajalik Keskkonnaministeeriumi sisend regulatsiooni väljatöötamiseks. 

11. Jätta seadustikust välja VeeS § 32 lõigetes 2 ja 3 esitatud regulatsioon, sest need tegevused, 

mille jaoks on nõutav luba, langevad vee erikasutusloa või ehitusloa regulatsiooni alla, ning 

muudele tegevustele kohaldatakse seadustikus esitatud nõudeid.  

12. Seadustikus tuleb anda võimalus kehtestada põllumajandustootmisele seni kehtiva 

regulatsiooniga võrreldes täiendavad kitsendusi ühisveehaarete kaitseks.  

 

 

3. Jaotis. Vee erikasutusluba ehk keskkonnaluba 

See jaotis käsitleb tegevusi, millele kohaldatakse vee erikasutusloa nõuet, samuti menetluslikke 

erisusi võrreldes KSÜS-ga. VS-is vastab sellele § 8-91 ja VS § 9 lg 14 alusel keskkonnaministri 

määrusega kehtestatud vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja 

kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid20 (edaspidi 

ka vee erikasutusloa määrus). 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Vee erikasutuse nimekirja oleks vaja lisada veekogu rajamine ja likvideerimine. Seaduses tuleb 

sätestada keskkonnakaitsenõuded selliseks tegevuseks. 

2. Vee peatükis tuleks kõik veekogu seisundit oluliselt mõjutavad tegevused sätestada 

loakohustuslikena. Teatud juhtudel võib osutuda vajalikuks veekaitse nõuete rakendamine pärast 

veekogu seisundit mõjutava ehitise püstitamist. Need nõuded tuleks kehtestada kas vee 

erikasutusloas, mis oleks uus vee erikasutusloa liik sellisel juhul või ehitise kasutusloas. 

Selliseid nõudeid on võib-olla vaja kehtestada nt veekogusse rajatud tuulepargi jaoks vms 

ehitiste jaoks. 

3. Kui isik on kohustatud tavapärases majapidamises või põllumajanduses järgima veekaitse 

meetmeid, siis tuleks seaduses sätestada kohustus esitada riigile andmeid ehk sätestada 

teavitamiskohustus. 

                                                 
20 Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13227948&id=94883;998096 

21.01.2010 
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4. VS § 8 lg 4 sätestab: abinõude rakendamine pinnaveekogude korrashoiuks ei ole vee erikasutus, 

kui selleks ei kasutata kemikaale. Selliseks tegevuseks luba ei ole vaja, kuid alati ei ole selge, 

kas selline tegevus mõjutab veekogu seisundit või mitte ja seepärast tuleks seaduses ette näha 

kohustus saada Keskkonnaameti nõusolek selliseks tegevuseks. 

 

5. JAGU. VEEUURINGUD –JA SEIRE 

1. Jaotis. Veeuuringud 

 

1. Veeuuringute tegemise kord (spetsiifilised veega seotud erisätted) jääb siia jaotisesse (VSis 

vastab sellele jaotisele praegu § 12-123). Proovivõtjale ja laboritele esitatavad nõuded ja 

akrediteerimise menetlus on otstarbekas ühtlustada kõigi keskkonna valdkondade üleselt 

KSÜSis. 

2. Põhjavee komisjoni regulatsioon (§ 12 lg 6 ja 61) tuleb seadusest välja jätta, kuna tegemist on 

nõuandva komisjoniga, mis ei oma täidesaatva võimu volitusi. Sellised komisjonid asutatakse 

vabariigi valitsuse seaduse § 46 lg 6 alusel. 

 

2. Jaotis. Veeseire 

Selles jaotises sätestatakse veeseire erisätted võrreldes KSÜS 8. peatükiga: seire sisu, metoodikad ja 

programmide kehtestamine. 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Euroopa Komisjon on ametliku teatisega märkinud, et Eesti pole korrektselt üle võtnud VPRD 

art 8 ja lisa V. Viimased kehtestavad täpsed nõuded riikliku pinna- ja põhjavee seire sisule ja 

metoodikatele. VPRD art 8 ja lisa V tuleb korrektselt üle võtta. 

2. Seire osas tuleb eristada keskkonnaloa omaja seire kohustust riiklikust ja KOV seirest ja selles 

osas kehtestada seaduse tasandil selle kohustuse põhiline sisu. Loa omaja kohustuslikku seiret 

peaks tegema akrediteeritud proovivõtja. 

3. Selles jaotises tuleb sätestada ka keskkonnaloa omaja kohustusliku keskkonnaseire andmete 

esitamise kord. 

4. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid jäävad keskkonnaseadustikust 

välja. See regulatsioon peaks olema rahvatervise seaduses. 

5. Veeregistri jaotist ei ole otstarbekas vee peatükki kavandada. Vastav üldine regulatsioon ja 

volitusnormid registri pidamist reguleerivate alamaktide kehtestamiseks tulevad KSÜSis. 
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VASTUTUS 

 

Keskkonnavastutuse menetlus on reguleeritud KSÜSis. Keskkonnaseadustiku eriosa sätestab 

alused, millal see menetlus peaks rakenduma. Eraldi jagu selle jaoks ei ole otstarbekas luua. 

 

Regulatsiooniettepanekud: 

1. Vee peatükis või selle alusel tuleb kehtestada vee kvaliteedi piirväärtused, et tuvastada 

ebasoodne muutus veekogumi keemilises seisundis. Peatüki koostamisel tuleb olemasolev 

piirväärtuste süsteem korrastada ja viia kooskõlla EL keskkonnaõigusega. 

2. Kui veekogumile kehtestatud kvaliteedi piirväärtust on ületatud, siis on tegemist 

keskkonnakahjuga ja sellele järgneb KSÜS ’väikese’ vastutuse osa rakendumine. Selline säte 

tuleb viia vastavate kvaliteedi piirväärtuste regulatsiooni juurde. 

3. Kui põhjavee tase on oluliselt vähenenud alla õigusaktis sätestatud kvantitatiivse piiri, siis on 

samuti tegemist keskkonnakahjuga ja sellele järgneb KSÜS ’väikese’ vastutuse osa 

rakendumine. Selline säte tuleb viia vastavate kvaliteedi piirväärtuste regulatsiooni juurde. 

 

JÄRELEVALVE JA VÄÄRTEOKOOSSEISUD 

 

Justiitsministeerium on seisukohal, et keskkonnajärelevalve meetmed peavad olema iga valdkonna 

juures eraldi, mitte üldisena nn „kataloogina“, kust inspektor vajadusel sobiva meetme valib. Seega 

jääb KSÜSist välja kogu meetmete osa ja kõik järelevalve meetmed sätestatakse eriosas.  

Alternatiivina võiks kaaluda järelevalve meetmete kehtestamist üldosas nii, et eristuvad eriosa 

valdkonnad nagu need on peatükkides sätestatud ja inspektor võib mingis valdkonnas kasutada 

ainult selle valdkonna jaoks sätestatud meetmeid. 

 

Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu21 § 95 sätestab vee valdkonna 

järelevalve meetmed ja sellisena tuleks vee valdkonna meetmed ka keskkonnaseadustikku üle võtta. 

Kuna joogivee valdkond alates sellest hetkest, kui vesi on maapõuest välja võetud, 

keskkonnaseadustikku ei tule, vaid on osa rahvatervise seaduse regulatsioonist, siis ei ole vajalik ka 

Terviseameti ja Veterinaar- ja Toiduameti pädevuse reguleerimine keskkonnaseadustikus. Samuti ei 

ole suplusvee regulatsioon osa keskkonnaseadustikust, vaid kuulub rahvatervise seaduse 

                                                 
21 Kättesaadav internetis: 

http://www.riigikogu.ee/?ASSEMBLY=11&CRITERIA=equals&ID=&STATE=A&NAME=korrakaitseseaduse&IN
ITIATOR=%25&TYPE=%25&COMMITTEE=%25&SESSION=&op=ems&DEC=%25&DEC1=%25&START_D
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reguleerimisalasse. Keskkonnaseadustikus reguleeritakse põhjavee võtmine ja põhjavee kaitse, 

mille osas on pädev Keskkonnainspektsioon. 

 

Väärtegude eristamiseks keskkonna vastastest kuritegudest tuleks eelkõige defineerida oluline kahju 

ja suur kahju, sest KarS ja selle muutmise seaduse eelnõu määratlevad kuriteona neid tegusid, 

millega põhjustati oluline või suur kahju. Vee peatükis tuleb määratleda nende mõistete sisu veele 

tekitatud kahju osas. Ilmselt oleks tarvilik määrata ka pinnasele tekitatud olulise ja suure kahju sisu, 

sest KarS käsitleb ka seda kuriteona (§ 364, § 365 ja § 3682 eelnõus, § 412). Seda oleks käesoleval 

ajal sobilik teha vee peatükis. 

 

Keskkonnaministeerium on ette valmistanud keskkonnavaldkonna seaduste vastutuse ja 

järelevalvega seotud sätete muutmise seaduse eelnõu (edaspidi ka  väärtegude eelnõu). Väärtegude 

peatükki tuleb täiendada koosseisuga naftareostuskahju konventsioonide rakendamiseks kehtestatud 

kohustuste rikkumise eest. Kokkuvõttes on väärtegude eelnõu arvestades analüüsis toodud märkusi 

ja veeseadust terviktekstina üle võetav keskkonnaseadustikku. Väärtegude osa täpsustub kindlasti 

õigusnormide sõnastamisel eelnõu kirjutamisel. 

 

 

                                                                                                                                                                  
T=01.01.0001&END_DT=31.12.9999&ROW=0&page=eelnou_nimekiri&x=20&y=6 16.12.2009. 
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3. ANALÜÜS JAOTISTE KAUPA 

1. JAGU. ÜLDSÄTTED 

1. Jaotis. Reguleerimisala 

 

Ettepanek muuta vee regulatsiooni veekogudele kohaldamise ulatust järgmiselt. 

 

Veeseaduses on esitatud veekogu määratlus (§ 2 p 17) ning kõigile sellele määratlusele vastavatele 

veekogudele kohaldatakse veeseaduse nõudeid. Sisuliselt on tegemist väga laia määratlusega, 

hõlmates kõikvõimalikke veega täidetud pinnavorme. Veeseaduse nõuete niivõrd lai kohaldamine ei 

ole otstarbekas, kuna kõikide inimtekkeliste veega täidetud pinnavormide suhtes ei ole vajalik 

veekaitsenõudeid rakendada (eelkõige kui on tegemist mingi muu tegevuse, näiteks kaevandamise 

kõrvalsaadusega). Sellest tulenevalt on ettepanekuks seadustikus sätestada, et vee osa kohaldub 

kõigile veekogudele, põhjaveele ja merealadele, määratlemata seejuures, mis on veekogu. 

Samas antakse loetelu nendest veega täidetud pinnavormidest, mida veekoguks ei loeta ning 

millele veekogude regulatsiooni ei kohaldata. Selliste veega täidetud pinnavormide 

üldnimetuseks võiks olla vesirajatised.  

 

Ka Soome veeseadus22 kitsendab veekogu määratlust, sätestades, et veekoguks ei loeta oja, uhtvagu 

või voolusängi, milles ei voola pidevalt vett ja milles ei ole ka kõrgvee ajal piisavalt vett paadi või 

parvega liikumiseks või kalade kulgemiseks; samuti ei ole veekogu allikas, kaev või muu 

veevõtukoht, veehoidla või tehistiik.  

 

Seega ei loetaks seadustiku kohaselt veekoguks vesirajatisi, mis on tehnoloogilise protsessi osana 

inimese rajatud või inimtegevuse tulemusena tekkinud. Vesirajatiste loetelu kehtestatakse 

mitteammendavana, kuna seaduse tasandil on raske ette näha kõiki praktikas esineda võivaid 

vesirajatisi. Vesirajatiseks võib olla: 

− maavaravaru kaevandamisel tekkinud veega täidetud süvend kuni kaevandusala 

rekultiveerimiseni; 

− elektrijaama jahutusveevõtuks rajatud kanal; 

− elektrijaama lendtuha kogumisveebassein; 

− avatud drenaažkraav koos tiikidega, mis on mõeldud sobiva veerežiimi tagamiseks põllul või 

                                                 
22 Vesilaki 19.5.1961/264 (Soome veeseadus). 1961. Arvutivõrgus: 
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metsas; 

− tee osaks olev kraav;  

− paistiik; 

− kanalisatsiooniehitise osaks olev reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse 

juhtimisega seotud rajatis (biotiik, heitveejuhe biotiigist suublani); 

− kalakasvatustiik; 

− kinnise veesüsteemiga tiik, mille pindala on alla ühe hektari. 

 

Seaduse nõuetest möödahiilimise vältimiseks on soovitav anda Keskkonnaametile pädevus 

otsustada, millist veega täidetud pinnavormi, mida ei ole seadustikus selgesõnaliselt 

nimetatud, loetakse vesirajatiseks. Selleks tuleb sätestada seadustikus konkreetsed 

kriteeriumid, millest lähtudes Keskkonnaamet vastava otsuse peab tegema. 

 

Samuti tuleb vesirajatistega seoses sätestada selliste erandlike juhtumite loetelu, mil 

vesirajatistele kohaldatakse veekogude nõudeid või muid veekaitsenõudeid. Eelkõige peaks 

selliseks erandiks olema juhtum, kus vesirajatis on seotud veekogumiga ja võib mõjutada selle 

seisundit. Nimetatud erand on vajalik VPRD eesmärkide täitmise tagamiseks. Erandite loetelu on 

mitteammendav, andes Keskkonnaametile pädevuse otsustada, millal vesirajatisele kohaldatakse 

veekogude nõudeid või muid veekaitsenõudeid.  

 

Oluline on siinkohal silmas pidada, et VPRD kohaldub kogu pinnaveele23. VPRD ei kohusta 

liikmesriiki moodustama igast väikesest veega täidetud pinnavormist veekogumit (järved pindalaga 

alla 1 ha, jõed valgalaga alla 10 km2). Liikmesriik on aga siiski kohustatud kohaldama selliste 

veekogude suhtes veekaitsenõudeid, kui see on direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalik.  

 

2. Jaotis. Mõisted 

 

Vee kasutamise ja kaitse valdkonnas on vaja korrastada eelkõige järgmiste terminite kasutamine:  

1) veekogu, pinnavesi, põhjavesi, pinnaveekogu, pinnaveekogum ja põhjaveekogum (kui neile 

viidatakse koos, siis veekogum), samuti on veeseaduses määratletud mõisted veehoidla, 

                                                                                                                                                                  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610264?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vesilaki 

23 VPRD ei erista looduslikke veekogusid sõltuvalt nende suurusest või rollist ökosüsteemis, st kõik looduslikud 
veekogud on VPRD-ga hõlmatud. Tugevasti muudetud veekogumi kui loodusliku veekogu või selle osa korral ei saa 
liikmesriik välistada VPRD eesmärkide kohaldamist, kuid saab kohaldada niiöelda leebemat eesmärki (hea 
ökoloogilise potentsiaali saavutamine). Seega oleks mõeldav VPRD reguleerimisalast välja jätta üksnes teatud 
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siseveekogu ja piiriveekogu, tehisveekogum ja tugevasti muudetud veekogum (EL õiguses on lisaks 

määratletud jõgi ja järv);  

2) reostus, hajureostus, vee reostamine, veekogu risustamine, millega seonduvad otseselt mõisted 

reovesi (reoveekogumisala, reoveepuhasti, reostuskoormus), reostusallikas, vee reostusavarii;  

3) suubla, heitvesi; 

4) saasteaine, saastav aine, reoaine, ohtlik aine, prioriteetne aine, kemikaal (EL õiguses kasutatakse 

lisaks mõistet prioriteetne ohtlik aine); 

5) veekasutus, veeteenused (veevarustusteenused) ja veekasutaja. 

 

Loetletud mõisteid kasutatakse veeseaduses kohati ebaloogiliselt ja isegi ekslikult. Järgnevalt 

esitame ettepanekud mõistete korrastamiseks. 

 

1. Veekogu, pinnavesi, põhjavesi, maismaavesi, siirdevesi, rannikuvesi, pinnaveekogu, 

pinnaveekogum ja põhjaveekogum (koos veekogum), samuti on veeseaduses määratletud 

mõisted veehoidla, siseveekogu ja piiriveekogu, tehisveekogum ja tugevasti muudetud 

veekogum (EL õiguses on lisaks määratletud jõgi ja järv). 

 

Vee osa reguleerimise esemeks on kogu pinna- ja põhjavesi, reguleerimise objektiks vee kasutamine 

ja kaitse, regulatsiooni keskseteks mõisteteks on veekogu, vesirajatis ja veekogum.  

 

Veekogu määratlemist ning sellega seoses veehoidla ja üldisemalt vesirajatiste mõiste määratlemist 

on käsitletud seadustiku vee osa esimese jao reguleerimisala jaotises. 

 

Mõistet veekogum (pinnaveekogum, põhjaveekogum, tehisveekogum ja tugevasti muudetud 

veekogum) kasutatakse VPRD kohaselt vee seisundi kirjeldamise ja hindamise üksustena. Seega on 

tegemist kunstlikult moodustatud üksusega, milleks võib olla veekogu tervikuna või veekogu osa. 

Seadustikus tuleb tagada, et VPRD-s kasutatud mõiste „body of surface water“ vastena 

kasutatakse eesti keeles mõistet veekogum (veeseaduses on selle vastena mitmes kohas 

ekslikult kasutatud mõistet veekogu). 

 

Seadustikus tuleb loobuda „pinnaveekogu“ mõiste kasutamisest (eesliide „pinna-“ on 

põhjaveest eristamise eesmärgil otstarbetu, kuna põhjavee puhul räägitakse põhjaveekihist). 

 

                                                                                                                                                                  
inimtekkelised, st tehislikud veega täidetud pinnavormid. 
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Mõisted vooluveekogu ja seisuveekogu on olulised üksnes pinnaveekogumite määramise 

seisukohast. Mõistete looduslik veekogu, tehisveekogu ja tugevasti muudetud veekogu 

(ühisnimetusega veekogu) kasutamine tuleb korrastada, kuna tehislikkus ja tugevasti 

muudetud iseloom käivad veekogumi, mitte veekogu kohta. Seega ei saa veekogude 

kategooriateks olla tehisveekogu ja tugevasti muudetud veekogu. 

 

VPRD artikli 4 lõikes 3 on esitatud kriteeriumid, mille korral võivad liikmesriigid määrata veekogu 

(veekogumi tähenduses) tehislikuks või tugevasti muudetuks. Nimetatud sättes esitatud kriteeriumid 

käsitlevad hea ökoloogilise seisundi saavutamise keskkonna- ning sotsiaal-majanduslikke aspekte. 

Seega ei määrata veekogu või selle osa tehisveekogumiks või tugevasti muudetud veekogumiks 

üksnes füüsiliste, keemiliste või bioloogiliste omaduste järgi või lähtuvalt veekogu tekke põhjustest. 

Tegemist on omamoodi erandi kohaldamisega: tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi 

puhul ei pea saavutama head ökoloogilist seisundit, vaid head ökoloogilist potentsiaali, mis on 

sisuliselt leebem eesmärk. Veeseaduses antud tehisveekogumi ja tugevasti muudetud 

veekogumi mõistete määratlusi tuleb täiendada viitega veekogumi tehisveekogumiks ja 

tugevasti muudetud veekogumiks määramise kriteeriumidele.  

 

Siseveekogu mõiste tuleb keskkonnaseadustikust välja jätta. Piiriveekogu mõiste tuleb samuti 

välja jätta,  kuna see on veekogu nagu iga teinegi, kohalduvad samad keskkonnakaitse nõuded. 

Põhjavee määratlus tuleb viia kooskõlla VPRD-ga, samuti anda tegeliku põhjaveevaru määratlus. 

 

2. Reostus, hajureostus, vee reostamine, veekogu risustamine, millega seonduvad mõisted 

reovesi (reoveekogumisala, reoveepuhasti, reostuskoormus), reostusallikas, vee reostusavarii. 

 

KSÜS-i saastuse määratlus ei ole vee valdkonna jaoks piisavalt lai. VPRD reostuse määratlus 

hõlmab tagajärjena ka veeökosüsteemide või veeökosüsteemidest otseselt sõltuvate 

maismaaökosüsteemide kvaliteedi kahjustamist. Ökosüsteemi kvaliteedi kahjustamine tähendab 

sisuliselt selle toimimise halvamist, mis võib-olla seotud vee kvaliteedi halvenemisega, kuid mitte 

ainult. Ökosüsteemi toimimist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu valgus, veevool, müra, 

vibratsioon, mida ei kasutata vee kvaliteedi näitajatena. Küll võidakse neid kasutada vee seisundi 

näitajatena. Seega tuleb anda vee osas saastuse mõiste erimääratlus KSÜS-i suhtes lähtuvalt 

veekeskkonna eripärast.  

 

Kui saastamise korral räägitakse vee saastamisest, mis võib olla tingitud heite väljutamisest selle 
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heite väljutamise kohast olenemata, siis risustamine on seotud füüsilise eseme heitega 

konkreetsesse veekogusse (st oht ei ole seotud keemilise, vaid füüsilise aspektiga). Seetõttu tuleb 

terminoloogilistel põhjustel jätkuvalt eristada vee saastamist ja veekogu risustamist. Veeseadus 

sätestab veekogu risustamise ühe kriteeriumina veekogu seisundi ja kasutamise 

halvendamise. Eelnõus tuleb see kriteerium siduda keskkonnaohu või olulise 

keskkonnahäiringu põhjustamisega. 

 

Seadustikus tuleb reovee määratlus ümber sõnastada, muu hulgas kaaluda selle sidumist heite 

piirväärtustega, st kui vees sisalduvate saasteainete piirväärtused ületavad kehtestatud heite 

piirväärtusi, siis on vesi saastatud ehk tegemist on reoveega. Seadustikus tuleb anda ka 

reoveekogumisala määratlus, mis on praegu esitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

seaduses. 

 

3. Suubla, heitvesi 

 

Korrigeerimist vajab suubla mõiste, viidates lisaks veekogule ja maapõuele ka rannikuveele ja 

pinnasele, millesse voolab heitvesi. Otstarbetu on siinkohal rääkida maapõue osast. Heitvee 

mõistest peab nähtuma, et heitvesi on nõuetekohaste piirväärtusteni puhastatud kasutusel olnud 

vesi. 

 

4. Saasteaine, saastav aine, reoaine, ohtlik aine, prioriteetne aine, kemikaal (EL õiguses 

kasutatakse lisaks mõistet prioriteetne ohtlik aine) 

 

Seadustikus tuleb loobuda mõistete saastav aine ja reoaine kasutamisest. Kemikaali tähendus on 

antud kemikaaliseaduses. Seadustikus tuleb anda saasteaine määratlus kooskõlas VPRD-ga, 

viidates reostuse asemel saastusele, ning määratleda prioriteetne aine ja prioriteetne ohtlik 

aine, samuti tuleb tuua sisse põhjavett ohustavate saasteainete kategooria. 

 

5. Veekasutus, veekasutaja ja veeteenused 

 

Veeseaduses on antud veekasutuse ja veeteenuste määratlus (§ 2 p-d 40 ja 41), samuti on 

määratletud veekasutaja (§ 20 lg 1). Mõistet veekasutaja ei tohiks üks-üheselt siduda mõistega 

veekasutus, kuna viimasel on VPRD-st tulenevalt piiritletud ulatus (veevarustusteenused ja olulise 

mõjuga tegevused). Veekasutaja mõiste peaks jääma laiemaks, nagu VeeS § 20 lõikes 1 
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sätestatud, alternatiivselt võib veekasutaja mõiste määratluse seadustikust üldse välja jätta.  

 

Ettepanek kasutada seadustikus mõiste veeteenused asemel mõistet veevarustusteenused, 

hõlmates selle mõistega ka vee tõkestamist ja muud infrastruktuuri, mida kasutatakse sellisel 

otstarbel nagu hüdroenergia tootmine, üleujutuste vastu kindlustamine ning veel ja jääl 

liikumine. Mõisteid vee erikasutus ja vee erikasutaja tuleks kasutada üksnes nende tegevuste 

tähistamiseks, mille puhul on nõutav vee erikasutusluba. 

 

Korrastada on vaja veel järgmiste mõistete kasutust: punkt- ja hajukoormus (praegu 

kasutatakse veeseaduses mõistet hajureostus), koormus (veeseaduses reostuskoormus), punkt- 

ja hajuheide (veeseaduses lihtsalt veeheide), heiteallikas (veeseaduses reostusallikas). Lisaks 

vajavad korrigeerimist järgmised mõisted: vee liigvähendamine, põhjavee saasteainesisalduse 

ja reostusnäitaja läviväärtus; põhjaveekogumi, põhjaveemaardla ja veehaarde seosed ja 

kaitse nõuded vajavad täpsustamist, millest tulenevalt võib olla vajadus korrigeerida ka 

põhjaveemaardla mõistet. 

 

3. Jaotis. Põhimõtted 

 

VPRD kohaselt on direktiivi eesmärgiks säilitada ja parandada veekeskkonna head seisundit.  

 

Inimese tervise kaitse eesmärk on otseselt seotud joogiveeks kasutatava vee ja suplusvee keemilise 

kvaliteediga, kuid toidu kvaliteedi kaudu ka mulla ja elustiku keemilise kvaliteediga (seos 

„saastamise vältimise“ ja keemiliste piirväärtuste tagamise nõudega).  

 

Vee kvantiteedi säilitamise („liigvähendamise vältimine“) eesmärk seondub joogiveeallikate kaitse 

ja veest sõltuvate elupaikade kaitsega. 

 

Veeelustiku hea seisundi säilitamine ja saavutamine eeldab nii saastamise kui liigvähendamise 

vältimist kui ka mõnel juhul mõnede liikide arvukuse reguleerimist (näiteks koprad) kaitset vajavate 

või majanduslikku huvi pakkuvate liikide „huvides“ (n ebapärlikarp, harjus, lõhelised). 

 

Oluline on veeökosüsteemide ning neist otseselt sõltuvate maismaaökosüsteemide kaitse (näiteks 

märgalad) ning säästva veekasutuse edendamine, mis põhineb kättesaadavate veevarude pikaajalisel 

kaitsel.  
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Seega pinnavee osas rakendatakse vesikonda (valglapiirkonda) kuuluvate veekogumite suhtes 

üldise nõudena ökoloogilise seisundi kaitset (hea ökoloogiline seisund) ning miinimumnõudena 

tugevasti muudetud ja tehisveekogumite osas keemiliste piirväärtuste tagamise nõuet (hea 

keemiline seisund). Ülejäänud veekogusid kaitstakse sedavõrd, kui need mõjutavad veekogumite 

seisundit. Lisaks peab teatud aladel tagama erilise kaitse, kus kohaldatakse lähtuvalt veekasutuse 

või kaitseala eesmärkidest rangemaid nõudeid „kaitset vajavad alad“).  

 

Põhjavee puhul on oluliseks nii põhjavee saastamise ja liigvähendamise vältimine. 

 

Veeseaduses on vee kasutamise ja kaitse korraldamine ja kavandamine reguleeritud puudulikult, 

mis ei võimalda kavandavat ja korraldavat tegevust läbi viia integreeritult. Vee kasutamise ja 

kaitsega seonduvad eelkõige järgmised valdkonnad: veevarustus ja kanalisatsioon, põllumajandus, 

kalandus, transport, energia, turism. Integreeritud lähenemisviis ehk lõimimispõhimõte on Euroopa 

Liidu veepoliitika üks peamisi põhimõtteid ning selle rakendamine peaks kajastuma nii kavandavas 

kui ka korraldavas tegevuses nii vertikaalses (st valdkonna sees) kui ka horisontaalses suunas 

(valdkondade vahel ja valdkondade üleselt). 

 

Vee regulatsioonis omab erilist tähtsust ka kombineeritud lähenemisviis (VPRD art 2 lg 36 ja art 

10), ökosüsteemi kaitsel põhinev lähenemisviis ning kulude katmise põhimõte (st veekasutaja peab 

korvama kõik vee kasutamisega seotud kulud). 

 

Kombineeritud lähenemisviisi tuleb käsitleda heidete piirmäära ja keskkonnakvaliteedi piirväärtuste 

samaaegse järgimisega, pidades silmas hea keskkonnaseisundi saavutamise eesmärki. Ökosüsteemi 

kaitsel põhinev lähenemisviis on metoodiliselt selge eelpool viidatud lõheliste osas. Kui 

veekasutuse reguleerimine ei ole eesmärkide saavutamiseks piisav, siis tuleb võtta täiendavaid 

meetmeid. Vee kasutamise ja kaitse kavandamise sätete all tuleb luua vastav raamistik, kuhu on 

selgelt sisse lülitatud ka kirjeldatud põhimõte ja selle rakendamise viis. 

 

„Vee hea seisundi“ hoidmine ja saavutamine on vee peatüki järgmine prioriteet. Õiguslikult on 

mõiste „-vee hea seisund“  seotud pinna- või põhjaveekogumi olukorra määratlemisega keemise ja 

ökoloogilise seisundiklassi kaudu. Veepoliitika raamdirektiivi lohakast tõlkest ja veeseaduse 

ebajärjekindlusetusest „veekogu“ ja „veekogumi“ tulenev mõiste ebaselge kasutamine tuleb  

korrastada. 
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2. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE ÜLDISED ÕIGUSED J A KOHUSTUSED  

1. Jaotis. Üldine hoolsuskohustus 

Käesolev jaotis on tihedalt seotud 4. jaos käsitletavate vee kasutamise nõuete ja piirangutega ning 

vee kaitse nõuetega vee seisundit mõjutavate tegevuste korral.  

 

Üldiste hoolsuskohustuste sisustamisel tuleb loobuda selliste kohustuste sätestamisest, mis on 

oma iseloomult liiga üldised (st sanktsioonide kohaldamine nende rikkumise korral ei ole 

võimalik). Veeseaduses on vastavad kohustused sätestatud § 7 lõike 1 teises lauses, § 18 lõikes 

3, § 21 punktides 1, 2 ja 5, § 23 lõikes 1 ning § 27 lõikes 2. Seadustikus tuleb nende sätete 

taasesitamisest loobuda. 

 

Oluline on siinkohal silmas pidada, et üldised hoolsuskohustused kehtivad ka avalike veekogude 

suhtes (avalikud veekogud kui avalik hüve või kohaliku omavalitsuse või riigi omandis olevad 

veekogud). Sellisel juhul vastutavad nende veekogude korral veekaitsenõuete täitmise eest riik või 

kohalik omavalitsus. Vastav kohustus tuleb sätestada 3. jaos. VeeS § 23 lõige 6 ei sobi üldise 

hoolsuskohustuse jaotise alla ning vastav pädevus sätestatakse vajaduse korral vee kasutamist 

ja kaitset korraldava küsimusena samuti 3. jaos vee kaitseks ühe võimaliku rakendatava 

meetmena.  

 

Kohustust kasutada vett säästvalt (VeeS § 21 p 1) ei ole tarvis vee osas eraldi sätestada, kuna see 

põhimõte on esitatud KSÜS §-s 13. 

 

Üldised hoolsuskohustused peavad laienema ka eraomandis oleva veekogu omanikule sõltumata 

sellest, kas see veekogu on avalikus kasutuses või mitte. Seetõttu tuleb seadustikus sätestada  

veekogu omaniku kohustus teha hooldustöid veekogu risustamise ja kaldaerosiooni 

vältimiseks. Praegu on vastav kohustus sätestatud üksnes avalikuks kasutamiseks määratud 

veekogu omaniku suhtes (VeeS § 23 lg 3).  

 

Samuti on üldisteks hoolsuskohustusteks kohustused, mis on sätestatud VeeS § 27 lõikes 1 seoses 

veekogu jääkatte kaitsega ning §-s 24 heitvee pinnasesse juhtimist puudutavad kohustused, kui 

selleks ei ole tarvis vee erikasutusluba (§ 8 lg 3 kohaselt juhul, kui juhitakse pinnasesse vähem kui 

5 m3 heitvett ööpäevas). Käesoleva jaotise alla tuleb koondada veeseaduse § 23 lg-s 2 ja §-s 34 

sätestatud kohustused, sätestades § 23 lõikes 2 esitatud meetmete loetelu mitteammendavana. 
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2. Jaotis. Õigus kasutada vett 

 

Õigus puhtale veele kui keskkonna põhiõigus 

 

KSÜS § 34 lg 1 sätestab: igaühel on õigus tema tervise ning heaolu vajadustele vastavale 

keskkonnale, millega tal on oluline puutumus (edaspidi ka keskkonnapõhiõigus).  

 

I. Pilving pakub välja KSÜS § 34 järgmise sõnastuse: isikul on õigus nõuda avaliku võimu kandjalt 

keskkonna säästmist, samuti õigus tervise ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale, kui isikul on 

vastava keskkonnaga oluline puutumus. Ta põhjendab keskkonna säästmise aspekti sissetoomist 

sellega, et tegu on tõrjeõigusega, mida võiks nimetada õiguseks keskkonna säästmisele. I. Pilving 

väidab, et keskkonna säästmise põhiõiguse esemeline kaitseala ei ole piiratud keskkonnakvaliteedi 

piirnormidega.24  

 

I. Pilvinguga võib üldiselt nõustuda, kuid keeruline on hinnata, mida tähendab keskkonna 

säästmine, kui meil pole kvaliteedi piirväärtusi (norme). Säästva arengu osaks võivad olla ja 

peavadki olema ka arvulised väärtused, kuid ainult nendega ei ole võimalik säästvat arengut tagada. 

Kuidas hinnata arvuliselt ilusat loodusvaadet või –maastikku? See polegi võimalik. Keskkonna 

väärtustamine ilma konkreetsete arvuliste normideta on keeruline ja paratamatult subjektiivne. 

 

Veekeskkonna puhul võib sellise arvuliste normidega mittehinnatava põhiõiguse realiseerimise 

aluseks olla veekogu eriline väärtus, milleks on enamasti puhkeotstarbeline väärtus, samuti õigus 

juurdepääsule põhjaveele. Sellised alused annaksid isikule võimaluse nõuda selliste veekogu või 

vee kasutusvõimaluste tagamist keskkonna säästmise eesmärgil, kui isikul on selle veekoguga või 

veega oluline puutumus, mis on keskkonna põhiõiguse realiseerimise üks alustest. 

 

Õigust puhtale keskkonnale võib sisustada lisaks keskkonna säästmise nõudeõigusele ka kvaliteedi 

piirväärtuste hoidmise ehk keskkonnaseisundi liigse halvendamise vältimise kaudu. KSÜS § 34 lg 6 

sätestab: keskkonna mittevastavust tervise ja heaolu vajadustele eeldatakse, kui on ületatud või on 

piisav tõenäosus, et lähitulevikus ületatakse keskkonnakvaliteedi piirmäärasid nagu: [viited 

eriosale]. Sellisel juhul tekib isikul subjektiivne õigus nõuda riigilt meetmete võtmist teatud 

kvaliteedile vastava keskkonna seisundi tagamiseks. Sellised kvaliteedi piirväärtused kehtestatakse 
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seadusega või selle alusel.25  

 

Tervise ja heaolu vajadustele vastavat keskkonda on kõige lihtsam sisustada kvaliteedi piirväärtuse 

kaudu. Ka I. Pilving mainib, et Arhusi konventsioon toetab seda, et keskkonnaseadustiku üldosas 

sätestataks PS §-dest 5 ja 53 tuleneva keskkonna säästmise õiguse kõrval õigus teatud tasemel 

keskkonnale. Ta lausa soovitab siduda „tervise ja heaolu vajadustele vastav keskkond“ eriseadusest 

tulenevate kvaliteedinormidega. 

 

I. Pilving teeb ettepaneku sõnastada keskkonnapõhiõiguse realiseerimise eeldus järgmiselt: 

käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel eeldatakse, et tervise ja heaolu vajadustele vastab 

keskkond, mis on kooskõlas keskkonna seisundi suhtes kohaldatavate õigusnormidega. 

 

Seega tuleks lähtuda keskkonnapõhiõiguse sisustamisel nii normatiivsetest (kvaliteedi 

piirväärtused) kui ka normeerimata väärtustest, milleks on eelkõige rekreatsioon. Selles mõttes 

võiks aluseks võtta I. Pilvingu sõnastuse, kuna see on laiem, hõlmates lisaks kvaliteedi 

piirväärtustele ka muud õigusnormid, mis reguleerivad keskkonna seisundit. Selleks võib olla ka nt 

planeering, mis näeb ette teatud kohas rekreatsiooni vm miljööväärtusliku ala ja seeläbi tekib isikul 

õigus nõuda, et see ala säiliks sellisena, et seda saaks kasutada puhkamiseks. 

 

3. Jaotis. Avalikud veekogud, avalikuks kasutamiseks määratud veekogud 

 

VS § 18 (veeliiklus) tuleb viia meresõiduohutuse seadusesse (MSOS), kuhu ta oma sisult paremini 

sobib. Veeliikluse reguleerimisese on eelkõige transport veel, mida reguleerib MSOS ja 

keskkonnakaitse nõudeid tuleb ka siis täita. Selles paragrahvis pole vaja teha olulisi muudatusi v.a 

mõned redaktsioonilised parandused nagu mõistete korrigeerimine ja teavitamise ühtlustamine 

vastavalt KÜS-le. VS § 18 lg 8 vajab täpsustamist ja võib-olla seaduse täiendamist teatud 

siseveekogudel veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuete osas. VS §-id 181 (veeliiklus 

                                                                                                                                                                  
24 I. Pilving. Keskkonnapõhiõiguse täpsustus keskkonnaseadustiku üldosa seaduses. 2009. Lisatud käesolevale tööle. 
25 Nt põhjavee direktiiv (2006/118/EÜ); keskkonnakvaliteedi standardite direktiiv (2008/105/EÜ); joogiveedirektiiv 
(80/778/EMÜ), mida on muudetud direktiiviga 98/83/EÜ; suplusveedirektiiv (76/160/EMÜ); Nõuded suplusveele ja 
supelrannale. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74; Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse 
piirnormid. Keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määrus nr 12; Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava 
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1. 
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laevakanalil ja laevakanali kasutamine) ja 19 (vee kasutamine tule tõrjumiseks) muutmist ei vaja. 

VS § 181 tuleb samuti viia MSOSi, kuhu ta oma sisult paremini sobib. 

 

Avalik veekogu on avalikult kõigi jaoks kasutatav veekogu nagu juba nimetusestki tuleneb. VS ja 

sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi VS eelnõu), mis on praegu 

Riigikogu menetluses26 sätestab avalike veekogude nimekirja VS § 5 lõikes 2. Riigi omand 

avalikele veekogudele kaotatakse, see asendatakse avaliku hüvega (VS eelnõu § 5 lg 3): 

avalikud veekogud kuuluvad riigile avaliku hüvena. Avalikud veekogud ei ole tsiviilkäibes. Selle 

mõtteks on, et avalikud veekogud ei oleks tsiviilkäibes ja avaliku veekogu kasutamise lubamisel või 

keelamisel saavad riigil olla ainult avalik-õiguslikud argumendid nagu nt liiklusohutus, 

keskkonnakaitse või riigikaitse, mitte omandiõigusega seotud põhjendused. See säte tuleb üle võtta 

keskkonnaseadustiku vee peatükki. 

 

AÕS § 159 lg 1 sätestab: Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olev veekogu on avalik. Kui VS 

eelnõu § 5 sätestab, et avalike veekogude nimekirja ja selle, et avalikud veekogud kuuluvad riigile 

avaliku hüvena, siis pole selline regulatsioon vajalik. KSÜS § 48 lg  3 sätestab, et kõik veekogud on 

avalikult kasutatavad, kui eriosa ei sätesta teisiti. Ka see säte toetab seda, et § 159 lg 1 esimene 

lause pole vajalik. AÕS § 159 ülejäänud osa sätestab avalike veekogude regulatsiooni, mis tuleks 

kehtetuks tunnistada, kuna on reguleeritud VS-is ja reguleeritakse vee peatükis. Kokkuvõttes tuleb 

AÕS § 159 kehtetuks tunnistada. 

 

Sätestada tuleb põhjavee õiguslik seisund. Põhjavesi looduslikus seisundis peaks olema avalik 

hüve, mis ei ole tsiviilkäibes. Riigi omandit ei ole põhjaveele otstarbekas kehtestada samal 

põhjusel nagu avalikele veekogudelegi – riik ei saa põhjavee kasutamise reguleerimisel tugineda 

eraõiguslikele argumentidele. Riik saab tugineda üksnes avalik-õiguslikele argumentidele, milleks 

on peamiselt keskkonnakaitse ja inimese tervise kaitse ning joogivee kättesaadavuse tagamine. 

Looduslikust seisundist eemaldamisega muutub põhjavesi omandiõiguse ja tsiviilkäibe 

esemeks. Tasu põhjaveega varustamise eest tuleks kehtestada üksnes veevarustusteenuse, 

mitte vee eest. 

 

Kui KSÜS § 48 lg 3 sätestab, et kõik veekogud on avalikult kasutatavad, siis tuleb välja jätta 

ka VS § 7 lg 2 esimene lause: avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitab 

                                                 
26 Kättesaadav internetis: http://www.riigikogu.ee/?page=en_etapid&op=ems&eid=768610&u=20091112140425 

16.11.2009 
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keskkonnaministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Vee peatükis peaksid olema kriteeriumid, millal 

veekogu ei ole avalikult kasutatav ja see on ka praegu kehtivas VS-is sätestatud § 7 lõikes 2. Teatud 

juhtudel on veekogu avalikust kasutusest väljaarvamine kaalutlusotsus (VS § 7 lg 21). Sellise otsuse 

tegemiseks peavad seaduses olema kriteeriumid, mis praegu puuduvad. 

 

KSÜS § 48 lg 3 viitab eriosas sätestatud avaliku kasutuse piirangutele ja seega peaks tegema 

nimekirja nendest veekogudest, mis VS § 7 lg 2 kriteeriumide järgi ei ole avalikult 

kasutatavad ja see nimekiri tuleks avalikustada. Selle nimekirja võib kehtestada määrusega. 

Rohkem on infot vaja nende veekogude kohta, mille suhtes on kehtestatud piirangud, kui nende 

kohta, mille suhtes piiranguid pole. Ülejäänud osa VS §ist 7 võiks jääda muutmata, so lõiked 2-7. 

 

VS § 7 lg 1 sätestab lisaks teistele tegevustele ka veevõtu veekogu avaliku kasutusena ja see 

tuleks lisada KSÜS § 48 lõikesse 1. Kokkuvõttes võib VS § 7 lg 1 vee kaitse ja kasutamise 

peatükist välja jätta, kuna on sisult sama, mis KSÜS § 48 lg 1. 

 

Töögrupp teeb ettepaneku viia VS 41. peatükk27 ehk „Avaliku veekogu koormamine ehitisega“ 

asjaõigusseadusesse. Tegemist on hoonestusloa ehk avalik-õigusliku hoonestusõiguse instituudiga, 

mis oma sisult ja olemusel ei sobi keskkonnaseadustikku. Veeseadusesse sai see peatükk pandud 

seetõttu, et polnud kohta, kuhu see regulatsioon panna.  AÕS-i sobiks hoonestusloa instituut siiski 

kõige paremini, sest oma sisult vastab  see hoonestusõigusele, kuid erisus on üksnes selles, et ehitis 

paikneb avalikus veekogus, mis ei ole omandiõiguse esemeks, vaid on avaliku hüvena riigi 

valitsemisalas. See erisus ei ole oma sisult nii kaalukas, et regulatsioon ei võiks paikneda 

asjaõigusseaduses, mis reguleerib omandiõiguse asju, kuid samas ka piiratud asjaõiguseid. Need on 

küll eraõiguslikud kokkulepped, kuid asjaolu, et hoonestusõigus võib olla ka avalik-õiguslik luba ei 

takista regulatsiooni paiknemist asjaõigusseaduses. Avalik-õigusliku asjaõiguse regulatsioon on 

Eestis välja arendamata. Kui see välja areneb, siis on loomulik, et selle kohta võetakse vastu eraldi 

seadus ja siis saaks hoonestusloa regulatsiooni viia sellesse seadusesse. 

 

VS § 4 – omandi ulatus veekogule on sisuliselt AÕS omandi regulatsiooni (§ 131 lg 1 ja lg 2) 

reguleerimisesemeks. Ilmselt oleks otstarbekas täiendada AÕS § 131 lg 1 järgmiselt: ühe 

kinnisasja piires olev veekogu kuulub selle kinnisasja omanikule, kui seadusega ei ole sätestatud 

teisiti. VS § 4 lg 1 võiks keskkonnaseadustikust välja jätta.  

                                                 
27 Vt ka Riigikogu menetluses olevat veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu: 

http://www.riigikogu.ee/?page=en_etapid&op=ems&eid=768610&u=20091112140425 16.11.2009 
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VS § 4 lg 2 sätestab: Veekogu põhja külge kinnistunud taimestik on kinnisasja oluline osa. VS § 4 lg 

2 tuleks viia AÕS § 131 kolmandaks lõikeks ja keskkonnaseadustikust välja jätta. Vee kasutamise 

ja kaitse peatükis võiks teha viite, et omand veekogule on reguleeritud AÕS-is. 

 

4. Jaotis. Omandi piirangud   

 

Keskkonnaministeerium kavandab suuremaid muudatusi VS §is 281 (veehaarde sanitaarkaitseala) ja 

§is 29 (veekaitsevööndi sätted). Töögrupp ootab Keskkonnaministeeriumi ettepanekuid. 

 

Kasutusvaldus joogivee kättesaadavuse tagamiseks 

 

AÕS § 1581 lg-st 1 ja ÜVKS § 7 lg-st 1 võib tuletada, et töötav joogiveehaare on avalikes huvides 

rajatud tehnorajatis ja kinnisasja omanik on kohustatud seda taluma. Talumiskohustus tekib 

kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega (AÕS § 1581 lg 

1).  Seega puudub vajadus VS § 13 lg 7 järele ja see jääb keskkonnaseadustikust välja. 

 

AÕS § 1582 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul on õigus nõuda tasu selle seaduse §  1581 lõikes 1 

sätestatud tehnovõrgu või -rajatise talumise eest asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 154 

kehtestatud suuruses. Seega on VS § 13 lg 8 viimane lause vastuolus nii PS §-ga 31 kui ka AÕS § 

1582 lg-ga 1 ja AÕSRS §-ga 154 ning tuleb keskkonnaseadustikust välja jätta. 

 

Veekogu paisutamisega mõjutatavate maatükkide omanikud 

VS § 17 lg 4 sätestab: Paisutamist kavandav isik peab saama veekogu paisutamiseks kirjaliku 

nõusoleku maaomanikult, kellele kuuluvale maale pais ehitatakse või kelle maa niiskusrežiimi 

paisutamine võib mõjutada.  

 

Oletame, et paisu omanik saab paisutamiseks teiste maaomanike nõusoleku. Vahel on vaja veetaset 

alandada või pais alla lasta, millega seoses veetase alaneb. Sellisel juhul tekib küsimus, kas selleks 

on ka maaomaniku nõusolekut vaja. Milline on VS § 17 lg 4 suhe § 8 lõikega 1 (maaomaniku 

nõusolek võõra maa kasutamise korral), kui on tegemist veetaseme alandamisega, st kas veetaseme 

alandamiseks peab ka eraldi nõusoleku maaomanikult saama? Probleem on, kui maaomanik 

veetaseme  alandamiseks nõusolekut ei anna, aga keskkonnakaitseliselt on vaja pais alla lasta või 

veetaset alandada, sageli tehakse selleks ka vastav ettekirjutus ehk haldusakt.  
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Veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga tahetakse paisutamiseks antav vee erikasutusluba muuta 

tähtajatuks (50 aastat) ning edaspidi sätestatakse paisutamiseks antavas loas ka veetaseme 

alandamise tingimused. VS praegu ei sätesta, et need peaksid olema ühes loas, kuid halduspraktika 

läheb selles suunas, st isik ei pea sellisel juhul hakkama veetaseme alandamiseks uut luba taotlema. 

Seega oleks otstarbekas sätestada, et paisutamise nõusoleku küsimisel tuleks küsida ka 

veetaseme alandamise nõusolek.  

 

Kuja ehk kanalisatsiooniehitise ja hoonete vaheline kaugus 

 

Kuja on kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, 

joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust. Kuja 

ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest, reoveepuhasti projekteeritud 

reostuskoormusest, reovee puhastamise ja reoveesette töötlemise viisist ja reoveepumplasse 

juhitava reovee vooluhulgast.  

 

Kuja regulatsioonist tulenevad nõuded kanalisatsiooniehitiste planeerimise ja ehitamise kohta, kuid 

kuja regulatsioonil on ka teine aspekt – olemasoleva kanalisatsiooniehitise läheduses peab hooned 

ehitama nii, et need arvestaksid kujaga seatud vahemaid. Kuja piiresse reeglina ehitada ei või. See 

on omandi kitsendus nende maaomanike suhtes, kelle maatükkide piiresse kuja jääb. 

 

Kuja reeglistik on praegu reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrustega: 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (16. mai 2001. a määrus nr 171) 

Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded (16. mai 2001. a määrus nr 172) 

Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja 

muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded (28. augusti 2001. a määrus nr 288)    

 

Kuja arvestamise alused, sh minimaalne ja maksimaalne ulatus peavad olema seaduses. Kuja 

konkreetsed piirid võivad olla määruses. Seaduses tuleb sätestada regulatsioon joogivee 

puurkaevu sanitaarkaitseala ja kuja kattumise korral – sellisel juhul tuleb lähtuda kõige 

rangemast nõudest. Kuja piires asuvate lubatud ehitiste -- kanalisatsiooniehitiste 

teenindamiseks vajalikud hooned, nt laod, garaažid loetelu tuleb samuti seaduses sätestada. 

Seaduses tuleb sätestada ka kohustus kohaldada kuja ulatust üld- ja detailplaneeringu 

kehtestamise ajal kehtinud seaduse redaktsioonis. 
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Nitraaditundlik ala 

 

VS § 264 lg-d 6-8 sätestavad: Kinnisasja võõrandamisel on võõrandaja kohustatud teavitama uut 

omanikku kinnisasja asumisest nitraaditundlikul alal.  Kinnisasja omanik esitab kinnistusametile 

avalduse seadusjärgsete kitsenduste ja kohustuste lõpetamise või muutmise kandmiseks 

kinnistusraamatusse. Kinnisasja valdusest väljaandmisel peab omaniku ja valdaja vaheline leping 

sisaldama kaitse-eeskirjast tulenevaid kitsendusi ja kohustusi.  

 

Seadus ei sätesta, millal võõrandaja peab uut omanikku informeerima nitraaditundliku ala 

olemasolust ja seega võib juhtuda, et võõrandaja informeerib omandajat alles pärast tehingu 

toimumist. Seda on omandajal võimalik kindlasti vaidlustada. Nitraaditundliku ala kitsendused 

peaksid ilmnema kinnistusraamatust. Mõistlik ostja tutvub ostetava kinnistuga kinnistusraamatu 

kaudu. Kitsendused saavad kehtida ostja suhtes üksnes siis, kui need on kantud 

kinnistusraamatusse. Seega ei ole uue omaniku teavitamine kitsenduste kohta vajalik. Uus omanik 

on kohustatud kinnistusraamatusse kantud seaduslikke kitsendusi järgima. Valduse puhul tuleks uut 

valdajat eraldi teavitada, kuid seda ei peaks tegema omanik. 

 

Kinnisasja uue omaniku või valdaja kohta peaks info jõudma ka Keskkonnaametisse. Omanikule on 

pandud siin liiga palju kohustusi. Töögrupp teeb ettepaneku, et nitraaditundlikul alal asuva või 

osaliselt asuva kinnisasja võõrandamisel või valdusest väljaandmisel teavitab omanik 

võõrandamisest või valduse üleandmisest Keskkonnaametit ja Keskkonnaamet peaks saatma 

uuele omanikule või valdajale teatise kitsenduste kohta.  

 

Siinkohal võiks kasutada analoogiat looduskaitseseaduse §-ga 24, mille kohaselt saadetakse 

kaitsekorra muutumisel või kaitstava ala valduse muutumisel uus kaitsekohustuse teatis. Tähtaeg 

uue kaitsekohustuse teatise saatmiseks võiks olla 7 päeva. Ka siis kui kaitsekord muutub, alates 

muudatuste jõustumisest 7 päeva jooksul. Ei näe põhjust, miks see tähtaeg peaks olema pikem. 

Kaitsekohustuse teatise ärakiri tuleks saata ka kinnistusraamatusse, kui muutub kitsenduste ulatus 

või lõppeb kitsenduste kehtivus. See oleks kooskõlas ka haldusõiguse üldpõhimõtetega, mille 

kohaselt isikut koormatakse avalik-õiguslikest piirangutest tulenevate kohustustega võimalikult 

minimaalselt ja seda tööd, mille saab ära teha haldusorgan, ei panda isiku kohustuseks. 
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3. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE KORRALDAMINE JA K AVANDAMINE  

1. Jaotis. Üldsätted 

 

Halduskorralduse kooskõlastamine valglapiirkondades (VPRD artikkel 3) 

Praegune VS, sh § 3. Vee kasutamise korraldamine, käsitleb haldusjaotust VV ja KOV vahel. 

Kaaluda tuleb pädevuse täpsemat määratlemist. 

 

VS on pädevaks asutuseks määratud Keskkonnaministeerium. Vee kasutamise ja kaitse 

korraldamiseks ja integreerimiseks muude valdkondadega on VS eelnõus kavandatud 

veemajanduskomisjoni moodustamine. 

 

VPRD kohaselt tuleks otsused teha võimalikult lähedal kohale, kus vett kahjustatakse või 

kasutatakse, mistõttu tuleks eelistada meetmeprogramme, mis on kohandatud piirkondlikele ja 

kohalikele tingimustele. Meetmeprogrammide rakendamise osas võib otstarbekaks osutuda 

Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti põhimääruste kooskõlla viimine ning Keskkonnaameti 

põhimääruse täpsustamine, pannes Keskkonnaametile kohustuse vesikonna veemajanduskavasid 

koha peal rakendada. Keskkonnaameti põhimääruse28 § 5. järgi on “Ameti tegevusvaldkond on riigi 

keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning 

tegevuskavade elluviimine”. 

 

Vee peatüki koostamisel on vaja täpsustada kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuse rolli vee 

kasutamise ja kaitse kavandamise ja korraldamise valdkonnas (praegu reguleerib KOV rolli 

veeseaduse § 3 lg 2, mis on ebapiisav). 

 

Vesikonna veemajanduskava keskkonnaalased eesmärgid (VPRD artikkel 4) 

Keskkonnaalased eesmärgid vesikonna veemajanduskavas elluviimiseks tuleb VPRD (artikkel 4)  

täielikult ja korrektselt üle võtta, mida on veeseadusega ka järk-järgult püütud teha. VPRD toodud 

pinnavee- ja põhjaveekogumite hea seisundi saavutamise eesmärk kehtib pinna- ja põhjavee kohta, 

mille määratlemiseks on liikmesriigid kohustatud moodustama veekogumid.  

 

Veekogumite määramine toob kaasa kohustuse nende seisundit hinnata, säilitada ja 

parandada. Kuna sellega kaasnevad suured kulutused, peab veekogude kogumite määramine 

                                                 
28 Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13125609  
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(sealhulgas looduslikeks, tugevasti muudetuteks ja tehisveekogudeks) olema kõigis aspektides 

läbimõeldud. Veekogumite määramist tuleb kogemuste kasvades täpsustada, ning veeseadus peab 

kehtestama vastava korra kogumite regulaarseks ümberhindamiseks. 

Vaata ka Saksa eelnõu „Veemajandus“ § 2 Kehtivus- ja kohaldamisala (2). Liidumaadel on õigus veemajanduse 

seisukohast vähese tähtsusega väikesed veekogud ja terviseveeallikad käesoleva raamatu sätete kehtivusalast 

välja jätta. See ei kehti vee keemilise kvaliteedi ja veekahjude korvamise osas (§ de 73 ja 74) kohta. 

 

Tuleb säilitada selge arusaam saastuse vältimise eesmärgi prioriteetsusest veetarbijate huvides ja  

veekogumite hea seisundiklassi saavutamise vundamendina. Sealjuures tuleb saastust vältida kõigi 

veekogude osas, kust vesi liigub veekogumitesse. Veekogudeks ega kogumiteks ei loeta vesirajatisi, 

mille keskkonnanõuded kehtestatakse nende otstarbest ja keskkonnamõjust lähtudes. 

 

Analoogiline olukord on ka põhjavee puhul, kus inimese ja keskkonna kaitseks on 

keskkonnaministri määrusega nr 12 on kehtestatud pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse 

piirnormid29. Piirarv on selline ohtliku aine sisaldus pinnases või põhjavees, millest suurema 

väärtuse korral on pinnas või põhjavesi reostunud ning inimese tervisele ja keskkonnale ohtlik. 

Eelnimetatud piirväärtused kehtivad ka väljaspool põhjaveekogumit. 

 

Korrastada tuleb mõistete keskkonnakvaliteedi standard, keskkonnakvaliteedi piirväärtus, 

keskkonnanorm kasutamine veeseaduses. KSÜSi keskkonnakvaliteedi piirväärtuse mõiste 

tuleb vee eriosas täpsustada VPRD mõiste ülevõtmise teel: keskkonnakvaliteedi standard 

(keskkonnakvaliteedi piirväärtus) – teatava saasteaine või saasteaineterühma kontsentratsioon 

vees, settes või elustikus (biootas), mida ei tohi inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise huvides 

ületada. 

 

Veekeskkonna kvaliteedi ning kvantiteedi piirväärtused tuleb kaasajastada, võttes täielikult 

üle  põhjavee direktiivi (2006/118/EÜ) ja keskkonnakvaliteedi standardite direktiivi 

(2008/105/EÜ). 

 

VPRD jätab konkreetse veekogu või selle osa keskkonnaeesmärkide täpse määramise 

veemajanduskava ülesandeks. Keskkonnaseadustiku vee peatükk peab seda paindlikkust  toetama 

ning õigusaktidega ei tohi kehtestada mittejõukohaseid ülesandeid ega tähtaegu. Praeguse 

                                                 
29 Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid. Vastu võetud keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a 

määrusega nr 12 (RTL 2004, 40, 662), jõustunud 19.04.2004. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=961568 
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veeseaduse ja alamaktide probleemiks on püüd püstitada kõrgeid keskkonnaeesmärke ja teisest 

küljest leevendada keskkonnanõudeid ettevõtetele (näiteks hüdroenergia tootmine, põllumajandus) 

nende konkurentsivõime soodustamiseks. 

 

VPRD alla langevad järgmised Euroopa Liidu direktiivid, millega peab vee kasutamise ja kaitse 

kavandamisel ja korraldamisel arvestama, ning mis püstitavad terve rea täpsustatud eesmärke, sh: 

vee kvaliteedi osas (piirväärtuste kehtestamine): 

põhjavee direktiiv (2006/118/EÜ) 

direktiiv põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest 

(80/68/EMÜ), mis kaotab kehtivuse alates 2013. aastast; 

keskkonnakvaliteedi standardite direktiiv (2008/105/EÜ), mis muudab muu hulgas 

veepoliitika raamdirektiivi X lisa; 

joogiveedirektiiv (80/778/EMÜ), mida on muudetud direktiiviga 98/83/EÜ; 

suplusveedirektiiv (76/160/EMÜ); 

keskkonnaohu ja saastuse vältimise osas: 

integreeritud saastuse vältimise ja kontrolli direktiiv (96/61/EÜ). 

üleujutusriski hindamise ja maandamise direktiiv (2007/60/EÜ); 

veekeskkonda lastavate ohtlike ainete direktiiv (2006/11/EÜ), mis kodifitseerib direktiivi 

76/464/EMÜ; 

suurõnnetuste (Seveso) direktiiv (96/82/EÜ); 

keskkonnamõju hindamise direktiiv (85/337/EMÜ); 

põllumajanduses kasutatavate reoveesetete direktiiv (86/278/EMÜ); 

asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ); 

taimekaitsevahendite direktiiv (91/414/EMÜ); 

nitraadidirektiiv (91/676/EMÜ); 

põhjavee direktiiv (2006/118/EÜ) 

elustiku kaitse osas: 

linnudirektiiv (79/409/EMÜ); 

elupaikade direktiiv (92/43/EMÜ). 

Ülevaate eeltoodud direktiivide veemajanduskavades arvestamise kohta leiab veemajanduskavade 

eelnõudest30. 

 

                                                 
30 Veemajanduskavade eelnõud on kättesaadavad internetis: http://www.envir.ee/vmk 
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2. Jaotis. Vesikonna majanduskavad, veemajanduskavad, meetmekavad, nitraaditundliku ala 

tegevuskava 

 

Artikkel 5 nõutud valglapiirkonna tunnused, inimtegevuse keskkonnamõju ülevaatamine ja 

veekasutuse majandusanalüüs seondub seadustiku keskkonnakorralduslike osadega nagu 

järelevalve, uuringud ja seire.  

 

Artikkel 13 nõutud vesikonna majandamiskavade sisu on määratud VPRD VII lisaga. Sealhulgas 

tuleb tagada, et õigusaktid toetaks järgmisi VMK meetmeid, mille regulatsioon on täna ebapiisav: 

• joogivee võtmiseks kasutatava vee kaitse nõuete täitmiseks võetud meetmed – regulatsioon 

vajab täiendamist lähtudes VPRD artikkel 7 lõige 3st. 

• prioriteetsete ainete suhtes võetud meetmete kokkuvõte - regulatsioon vajab täiendamist 

reostatud aladelt (jääkreostus) lähtuvate emissioonide kontrolli osas, mis on meie eripära; 

• kokkuvõte meetmete kohta, mis on võetud veekogude suhtes, mis tõenäoliselt ei saavuta seatud 

eesmärke – regulatsioon vajab täpsustamist eelkõige väikeste maaparanduse eesvooludena 

kasutusel olevate veekogumite määramise osas, sealhulgas VeeS ja maaparandusseaduse 

kooskõlla viimine; 

 

Artikkel 11 - meetmeprogramm on veemajanduskava oluline rakendusosa, mis tuleb täies mahus 

korrektselt üle võtta. Õiguslikult on oluline see, et kõik õigusaktidega kehtestatud nõuded on 

täitmiseks kohustuslikud (meetmeprogrammi „põhimeetmed“). Praegu puudub kate (ligi 50% 

rahalisi vahendeid) õigusaktidega seni võetud kohustuste täitmiseks. Seepärast tuleb uute 

kohustuste kehtestamisega olla väga ettevaatlik. Juhul kui kehtivad keskkonnanõuded ei ole 

tingimata vajalikud inimese tervise kaitseks (sh saastamise vältimiseks) ja veekogumite hea 

seisundi saavutamiseks, võib kaaluda nende leevendamist. 

 

Meetmeprogramm kehtestatakse kaitset vajavate alade ja veekogumite seisundi hinnangust 

tulenevate eesmärkide täitmiseks. Veekogumite hea seisundi hoidmiseks ja saavutamiseks on 

konkreetsetel juhtudel vajalik senise regulatsiooniga võrreldes rangemate nõuete ja  

piirangute kehtestamine vee- ja maakasutusele. Seadus peab sätestama kaalutluspiirid, 

millistele käitajatele või veekasutajatele saab kava või loaga määrata rangemad nõuded ja 

millistele leebemad. Seadus peab täpsustama, millistel juhtudel kava võib reguleerida otse 

eraõigusliku isiku tegevust, millised piirangud on võimalik otse kavaga seada. 

Praegune regulatsioon on liiga üldine konkreetsete kitsenduste kehtestamiseks veehaarde vee 
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kvaliteedi või veekogumi seisundi kaitseks. VeeS § 38 lg 8 p-d 4 ja 5 VMK eesmärkide 

saavutamiseks on liiga kitsas VeeS § 38 lg 1 veemajanduskava abinõude arvestamise kohustuse 

regulatsioon, mis siinkohal piirdub kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava, üld- ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel 

veemajanduskava arvestamise kohustusega. 

 

Artikkel 9 - Veevarustusteenuste (VPRD - water service, VeeS - veeteenused) kulude katmise 

nõue tuleb veepeatükki täielikult üle võtta. Keskkonna kasutamisega seotud kulude kandmise 

põhimõtet deklareerib ka KSÜSi § 12. VPRD rõhutab eelkõige veevarustusteenuste kulude kontrolli 

all hoidmist üldise veekasutuse kulude katmise kaudu. Vaata  VPRD artikkel 7 – Joogivee 

võtmiseks kasutatav vesi. 

 

Artikkel 14 - avalikkuse teavitamine ja konsulteerimine. Artikkel tuleb täies mahus vee peatükis üle 

võtta. KSÜSi avalikustamise osaga võrreldes on liiga palju konkreetseid erisusi (tähtajad jms), 

seega ei saa seda KÜSi ühildada (VS  § 382). VS tuleb kehtestada nõue, et lisaks AT tuleb 

avalikud teadaanded avaldada ka üleriiklikkus või vastavas maakondlikus ajalehes. 

 

Artikkel 15 – aruandlus. Artikkel tuleb täies mahus vee peatükis üle võtta. KÜSi aruandluse osaga 

võrreldes on liiga palju konkreetseid erisusi (tähtajad, aruande elektroonilised formaadid jms), mida 

ei saa KÜSi ühildada. Õigusaktiga on soovitatav määrata ka VMK kehtestamise ja 

ülevaatamise tähtajad. Täna on need määratud keskkonnaministri käskkirjadega.  

 

3. Jaotis. Pinnavesi  

 

Kuna pinnavee, rannikuvee ja põhjavee majandamise eesmärgid ja kasutamine on suuresti erinevad, 

annab pinnavee, põhjavee ja rannikuvee eraldi käsitlemine parema ülevaatlikkuse seaduse 

kasutajale sõltuvalt sellest, milline on tema veekasutushuvi. Pinnavee kasutamine seondub näiteks 

vee-elustiku kaitsega, veepuhkuse, kalanduse ja maastikuhoiuga, üksikutel juhtude ka 

veevarustusega. Samas tuleb ökosüsteemsest lähenemisest lähtuvalt tagada veekasutuse ja kaitse 

omavaheline seostatus, kuna näiteks pinnaveekogumite seisund mõjutab rannikuvee seisundit. 

 

Keskkonnaeesmärgid vesikonna veemajanduskava meetmeprogrammide elluviimisel (VPRD 

artikkel 4 pinnavee osa). Pinnavee osas rakendatakse vesikonda (valglapiirkonda) kuuluvate 



 100

veekogumite suhtes üldise nõudena hea ökoloogiline seisundi ning miinimumnõudena hea 

keemilise seisundi nõuet tugevasti muudetud ja tehisveekogumite puhul. Sõltuvalt veekasutuse 

viisist või elustiku kaitse vajadusest peab teatud aladel kohaldama rangemaid nõudeid. 

 

Jaotises käsitletakse ka veekogumite liigitamist tehis- ja oluliselt muudetud veekogumiteks; 

keskkonnaeesmärkide saavutamise tähtaegu, sealhulgas tähtaegade pikendamist; leebemate 

keskkonnaeesmärkide kehtestamist ja eesmärkide erandite kehtestamist. 

 

Nõuded veekogude korrashoiuks – siia koondada asjakohased üldisemat laadi nõuded (järgneva 

kontrollloendi koostamiseks on kasutatud ka saksa Keskkonnaseadustiku teist raamatut 

„Veemajandus“ eelnõu: Pinnaveekogude puhtana hoidmine (VS risustamise vältimine § 23). 

 

Vee (ökoloogiline) miinimumvooluhulk - pinnaveekogu paisutamine või vee võtmine 

pinnaveekogust on lubatud ainult juhul, kui säilib veekogu ja teiste sellega seotud veekogude 

ökoloogilise toimimisvõime jaoks tarvilik äravool. Kehtiv regulatsioon ei järgi seda põhimõtet ja 

vajab täiendamist. 

 

Veevoolu tõkestamatus - veeorganismid peavad saama tõkestusrajatist kahjustusteta üles  ja 

allavoolu läbida ning tagatud peab olema põhjasetete liikumine veekogus, kui see on vajalik 

veekogu ja teiste sellega seotud veekogude hea ökoloogilise seisundi säilimiseks või saavutamiseks. 

Kehtiv regulatsioon ei järgi seda põhimõtet ja vajab täiendamist. 

 

Vee-energia kasutamine – kehtestada vee-energia kasutamise nõuded lähtudes vähemalt 

looduskaitseseaduse § 51-st (sh eeltoodud põhimõtted energia tootmise erisusi arvestades). Kehtiv 

regulatsioon ei järgi seda ja vajab täiendamist. 

 

Pinnaveekogude sees, ääres, kohal ja all olevad käitised. Pinnaveekogude sees, ääres, kohal ja all 

olevad käitised tuleb rajada, käitada, korras hoida ja seisata nii, et see ei too kaasa veekogu 

kahjulikke muutusi ja veekogu korrashoidu ei raskendata rohkem, kui see asjaoludest tulenevalt 

vältimatu on. Kehtiva regulatsiooni piisavus on ebaselge. 

 

Vee äravool. Vabalt voolava vee loomulikku äravoolu madalamal asetsevale kinnistule ei tohi 

kõrgemal paiknevat kinnistut kahjustades takistada. Vabalt voolava vee loomulikku äravoolu ei tohi 

madalamal paiknevat kinnistut kahjustades tugevdada või muul viisil muuta. Kehtiva regulatsiooni 
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piisavus ja kooskõla maaparandusseadusega on ebaselge. 

 

4. Jaotis. Põhjavesi 

 

Vee peatüki koostamisel tuleb silmas pidada põhjavee kaitse põhimõtteid. Põhjavee saastamine 

on keelatud. Oluline on ka põhjavee koguselise seisundi tagamine. VPRD käsitleb põhjavett kolmel 

tasandil (üldisest kitsamale): põhjavesi, põhjaveekiht, põhjaveekogum, joogivee võtmiseks 

kasutatav vesi. Seejuures peab kõige täpsemalt olema reguleeritud joogivee võtmiseks kasutatava 

vee kaitse. Ja tööstusterritooriumil paiknevale maapinnalähedasele põhjavee kehtivad kõige 

lõdvemad, inimese tervisekaitsest lähtuvad keskkonnakvaliteedi piirväärtused (Pinnases ja 

põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid, keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määrus nr 12). 

 

Keskkonnaalased eesmärgid VMK põhjavee meetmeprogrammide elluviimisel: 

• hoitakse ära selle koguse ja keemilise seisundi kahjulikud muutused, 

• antakse tagasikäik kõikidele olulistele ja püsivatele saasteainete kontsentratsiooni suurenemise 

suundumustele inimtegevuse mõju tagajärjel, 

• säilitatakse või saavutatakse hea koguseline ja keemiline seisund; hea koguseline seisund 

tähendab eelkõige põhjavee võtmise ja põhjavee moodustumise vahelist tasakaalu. 

 

Vee peatüki koostamisel tuleb reguleerida ka sotsiaalmajanduslikust vajadusest tulenevad erisused 

eesmärkide saavutamisel. Seejuures tuleb eelkõige kinni pidada saastuse vältimise printsiibist – see 

tähendab vältida vee edasist saastumist ning taotleda reostunud põhjaveega alade ulatuse 

vähenemist. Kui ei ole võimalik vältida põhjavee taseme alanemist (näiteks maavarade 

kaevandamine) või lokaalselt maapinnalähedaste veekihtide saastumist (sh maaviljelus) tuleb 

õiguslikult määratleda käitise või  avaliku võimu kohustus minimiseerida kahju kaitset vajavatele 

aladele ja tagada elanikkonna nõuetekohane veevarustus. 

 

5. Jaotis. Kaitset vajavad alad 

 

Praeguse VS-e § 13 lõikega 4 antakse volitusnorm sotsiaalministrile joogiveeks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuete kehtestamiseks, võttes 

arvesse vee joogiveeks töötlemise meetodeid. Samuti on VS reguleeritud veehaarete 
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sanitaarkaitsealad (§ 28 ja vastav määrus31) ning põhjaveekogumite määramine ja seisundi 

hindamine (§ 38 lõige 4  ja vastav määrus). Eelnimetatud regulatsioonid ei käsitle piisavalt joogiks 

kasutatava põhjaveemaardla (põhjaveehaarde toiteala) kaitset.  

 

Veeseaduse ja selle alamate õigusaktide põhjavee direktiiviga 2006/118/EÜ selgemasse 

kooskõlla viimiseks on soovitatav kaaluda järgmise direktiivi põhimõtte käsitlemist vee peatükis: 

(3) Põhjavesi (veekogumites), mida kasutatakse joogivee võtmiseks või mida kavatsetakse sel 

eesmärgil tulevikus kasutada, peab olema kaitstud selliselt, et hoitakse ära nende kvaliteedi 

halvenemine. 

 

Tuleb läbi vaadata ulatuslikumate sanitaarkaitsealade (endine II ja III vöönd või veehoiuala) 

kehtestamise küsimus. Selle jätab veepoliitika raamdirektiiv ja põhjaveedirektiiv ning vastav juhis 

liikmesriikide otsustada.  

 

6. Jaotis. Üleujutusohjeldus 

 

Jaotise koostamisel tuleb kehtestada eelkõige ennetavad nõuded, sh maakasutuse piiramine 

üleujutatavatel aladelt. Näiteks vältimaks uute elamute ja ühiskondlike hoonete rajamist 

üleujutusaladele tuleb omavalitsuste üldplaneeringutesse märkida üleujutusalade piirid. 

Üleujutusriskiga alad on soovitatav jätta looduslikuks rohumaaks. Nende kasutusele võtmisel koos 

veetõrje abil (maapinna tõstmine, poldrid), tuleb määratleda vastutus üleujutuse ohu suurenemise 

eest ülejäänud jõelammi osadel. 

 

Liigniiskete kasutuselevõtul elamuehituseks tuleb maa-ala kuivenduse planeerimise kohustus panna 

arendajale. Kinnitute ostu-müügi lepingutes peab olema fikseeritud arendaja või elamukrundi ostja 

vastutus liigniiskuse ja üleujutuse kahjude eest. Liigniiskete alade edasise kasutamise planeerimine 

on soovitatav siduda koostatavate maaparandushoiu kavadega, mis tuleb rakendada 

maaparandusbüroode ja valdade ning maaomanike koostöös. 

 

                                                 
31 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine. Vastu võetud keskkonnaministri 16. 

detsembri 1996. a määrusega nr 61 (RTL 1997, 3, 8) : Kättesaadav internetis: 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13227948&id=783345 
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7. Jaotis. Rannikuvesi 

 

Veepoliitika raamdirektiiv ja merestrateegia raamdirektiiv32 on rannikuvee osas teineteist 

täiendavad, seejuures tuleb vältida mittevajalikku dubleerimist. Rannikuvee kaitsel on peamiseks 

probleemiks rannikuala (maismaa), rannikuvee ja avamere integreeritud käsitlemine. Selle 

tagamiseks tuleb muu hulgas lähtuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2002. aasta 

soovitusest 2002/413/EÜ Euroopa rannikualade integreeritud haldamise strateegia elluviimiseks.33 

 

Praktikas on seni on täpselt määratlemata, mida tuleks rannikuvee osas veemajanduskavades 

käsitleda. Rannikuvee ja rannikualade kaitset on otstarbekas käsitleda veemajanduskava ühe osana 

vastava vesikonna raames, tagades seejuures eri kavadega hõlmatud rannikuvee kaitse omavahelise 

kooskõlastatuse. Rannikuvee ja rannikuala kaitseks võib veemajanduskava alusel koostada 

täiendava üksikasjalikuma kava.  

 

Integreeritud kaitset on võimalik tagada üksnes siis, kui rannikuvett vaadeldakse osana muust 

merest. Täpsemad ettepanekud rannikuvee integreeritud kaitseks on võimalik esitada merestrateegia 

raamdirektiivi ülevõtmise raames.  

 

8. Jaotis. Nõuded veeteenustele 

 

Asulareovesi 

Reoveekogumisala määramise eesmärgiks on panna paika selle ala ulatus, millel kohalik 

omavalitsus on kohustatud tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu. Veeseaduse muutmise seaduse 

eelnõuga on kavas täiendada reoveekogumisalade määramise regulatsiooni, sätestades, et 

keskkonnaminister kooskõlastab reoveekogumisala moodustamise enne kinnitamist asjaomase 

kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga. Samuti sätestatakse seaduses reoveekogumisalade 

muutmine, mida võib taotleda kohalik omavalitsus ja Keskkonnaamet põhjendatud taotlusega. 

Seadustikus tuleb lisaks anda kriteeriumid või alused, millal reoveekogumisala peab kindlasti 

muutma ning mitte jätta reoveekogumisala muutmise taotluse põhjendatuse hindamist 

täielikult täidesaatva võimu suvaks. 

                                                 
32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ, 17. juuni 2008 , millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv). Arvutivõrgus: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:01:ET:HTML  
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Veeseaduse §-ga 241 tagatakse vee kaitse reoveekogumisaladel, kus reostuskoormus on 2000 

inimekvivalenti (ie) või rohkem. Eelkõige tagatakse selline kaitse kohaliku omavalitsuse kohustuse 

kaudu rajada ühiskanalisatsioon. Ühiskanalisatsiooni rajamise kohustuse tekkimise aluseks on 

reoveekogumisala reostuskoormus, mis on vähemalt 2000 inimekvivalenti (§ 241 lg 4).  

 

Samas ei ole kohalikul omavalitsusel vastavat kohustust juhul, kui ühiskanalisatsiooni rajamine on 

põhjendamatult kulukas (§ 241 lg 5) või kui tegemist on reoveekogumisalaga, kus reostuskoormus 

on alla 2000 ie (§ 241 lg 4). Seega saaks kohalik omavalitsus nendel juhtudel end justkui vabastada 

reovee kogumisega seotud kohustustest. Selline lähenemine ei ole aga kooskõlas 

asulareoveedirektiivi34 artikli 3 lõike 1 viimase lõiguga, mille kohaselt tuleb ka sellistel juhtudel 

tagada individuaalsete või muude asjakohaste süsteemide abil keskkonnale sama kaitstuse tase. 

Seega peab seadustikus sätestama kohaliku omavalitsuse üldise kohustuse tagada reovee 

kogumise ja selle puhastamine enne heitvee suublasse juhtimist ka juhtudel, kui 

ühiskanalisatsiooni rajamine on liiga kulukas või kui tegemist on alla 2000 ie 

reostuskoormusega reoveekogumisalaga. 

 

Veeseaduse § 241 lõige 5 sätestab lekkekindlate kogumismahutite kasutamise lubavana, mitte 

kohustusena juhul, kui ühiskanalisatsiooni rajamine on põhjendamatult kulukas. Paragrahvi 241 

lõikega 5 seondub § 241 lõige 7, mille kohaselt peab reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni 

puudumise korral reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning 

korraldama selle veo purgimissõlme. Asjaolu, et ühiskanalisatsiooni väljaehitamine on liiga 

kulukas, ei saa olla kohalikule omavalitsusele ettekäändeks lükata oma seadusjärgsed kohustused 

reovee kogumisel täielikult teiste (individuaalsete reovee tekitajate) õlule. Vabariigi Valitsuse 

31.07.2001 määruse nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“35 § 10 lõikes 6 on 

küll sätestatud, et kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks 

olema kogumiskaevud, kuid vastav kohustus tuleb sätestada seaduse tasandil, samuti peab 

sättest selguma kogumiskaevude rajamiseks kohustatud isik (kohalik omavalitsus).  

 

Kohmakalt on sõnastatud § 241 lõige 10, mille eesmärgiks on lubada rajada mitu reoveepuhastit 

ühele reoveekogumisalale, kuid seda tingimusel, et iga rajatava reoveepuhastiga on seotud vähemalt 

                                                                                                                                                                  
33 Arvutivõrgus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:HTML  
34 Nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ, 21. mai 1991, asulareovee puhastamise kohta. Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:135:0040:045:ET:HTML  
35 RT I 2001, 69, 424; 2009, 7, 47. Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13136367  
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50 inimest. Selguse huvides tuleks nimetatud säte ümber sõnastada, kuna praegusest sõnastusest ei 

selgu, et räägitakse mitme reoveepuhasti ühele reoveekogumisalale rajamise lubatavusest, mitte aga 

reoveepuhastite rajamise lubatavusest üldiselt. 

 

Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ 

sätestab reoveekogumisala ja reoveepuhasti reostuskoormuse arvutamise kriteeriumid. 

Reoveekogumisala reostuskoormusest ja reoveepuhasti reostuskoormusest sõltuvad otseselt reovee 

puhastamise ning heitvee suublasse juhtimise nõuded ja piirmäärad. Seega peab reoveekogumisala 

ja reoveepuhasti reostuskoormuse arvutamise põhimõtted ja põhikriteeriumid sätestama 

seaduse tasandil.  

 

Oluliste põhimõtete (säästev kasutus, kulude katmise põhimõte) rakendamise tagamiseks tuleb 

seadustikus käsitleda reoveekogumisalade ja ühiskanalisatsiooniga seonduvaid järgmisi küsimusi: 

reoveekogumisalade määramine, sealhulgas määramise põhikriteeriumid ja reoveekogumisalade 

muutmine, ühiskanalisatsiooni ja purgimissõlme rajamise kohustus, reoveepuhasti valiku 

kriteeriumid, kui kohalikule omavalitsusele vastavate kohustuslike suuniste andmist reoveepuhasti 

valikul peetakse vajalikuks, reoveekogumisala ja reoveepuhasti reostuskoormuse arvutamise 

põhimõtted ja põhikriteeriumid ning kohustus tagada ühiskanalisatsiooni korral suubla 

nõuetekohane seisund ja vastavad nõuded suublale.  

 

Joogivesi 

Euroopa Liidu direktiividest ei tulene üldist nõuet tagada joogiveega varustatus. 

Joogiveedirektiiviga36 sätestatakse nõue tagada joogivee kvaliteet, samuti on veepoliitika 

raamdirektiivi loogikast lähtuvalt oluline tagada vee säästev kasutamine ning kulude, sh ressursi- ja 

keskkonnakulude katmine vee kasutajate poolt. ÜVVKS §-s 5 on sätestatud, et ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni omanik või valdaja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga 

seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsioon võib olla nii eraõigusliku kui ka avalik-õigusliku isiku omandis. Seega ei ole 

ÜVVKS-is sõnaselgelt sätestatud kohaliku omavalitsuse kohustust tagada elanike veega varustatus. 

Samas ei ole otstarbekas sätestada vastavat kohustust kohalikule omavalitsusele absoluutsena 

(näiteks hajaasustusega aladel), vaid piirata kohaliku omavalitsuse veega varustamise kohustus 

juhtudega, mil joogikõlbuliku põhjavee kättesaamine põhjaveekihist on liiga kulukas või 

                                                 
36 Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ. 3. november 1998, olmevee kvaliteedi kohta. Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:003:ET:HTML   
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võimatu põllumajandusliku või tootmistegevuse tõttu selles piirkonnas.  

 

Praegu on joogivee kvaliteedi ja ohutusega seonduv regulatsioon esitatud nii veeseaduses kui 

rahvatervise seaduses.37 Samas ei ole selge, mis alustel on selline jaotus tehtud. Eelnõu vee osa 

3. jaos tuleks käsitleda neid joogivee aspekte, mis puudutavad pinna- ja põhjavee kaitse meetmeid 

selleks, et tagada joogiveeks kasutatava vee kvaliteet, samuti joogivee säästva kasutuse tagamist ja 

kulude katmise põhimõtte rakendamist. Muud joogivett puudutavad küsimused, nagu nõuetele 

mittevastava joogivee kasutamise piiramine, joogivee kvaliteedinõuded, sellega seonduv seire, 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid, tuleb viia rahvatervise seaduse reguleerimisalasse, 

mille eesmärgiks on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine. 

Sama lähenemist kohaldataks ka suplusvee osas, st käesolevas jaos käsitletakse üksnes neid 

aspekte, mis puudutavad pinna- ja põhjavee kaitse meetmeid selleks, et tagada suplusvee 

kvaliteet.38 

 

Käesolevas jaotises esitatakse joogiveeks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuete kehtestamise volitusnorm (VeeS § 13 lg 4). Ettepanek on anda 

kvaliteedinõuete kehtestamine Vabariigi Valitsuse pädevusse, kuna pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi valdkond kuulub samaaegselt Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse. Vee 

kvaliteedi tagamine sõltub kõigist veekasutajatest, millest tuleneb lisaks Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi kaasamise vajadus.  

 

Sotsiaalministri 02.01.2003 määrusest nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“39 tuleb tuua seadustiku tasandile 

määruse §-s 1 sätestatud nõuete kehtestamisel arvesse võetavad kriteeriumid. Samuti peab seaduse 

tasandil esitama joogiveeallika (veekogu või põhjaveekihi, mida kasutatakse või kavatsetakse 

kasutada joogivee tootmiseks) valiku üldnõuded (määruse § 3 lg-d 1, 4 ja 5), nõuded pinnaveele (§ 

4 lg 1 – joogiveeallika kvaliteedi püsivus), nõuded põhjaveele (§ 5 lg 1) ja vee töötlemiskohustuse 

(§ 6 lg 1). Lisaks on vaja seadustikus sätestada kohustus mitte kavandada veevarustust III 

kvaliteediklassiga vee baasil (näiteks efektiivdoosi piirväärtuse ületamise korral), kui on 

olemas parema kvaliteediklassiga joogiveeallikas. 

                                                 
37 RT I 1995, 57, 978; 2009, 49, 331. Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13227717  
38 Näiteks on rahvatervise seaduse § 131 lõike 1 kohaselt Terviseamet joogivee ja suplusvee valdkonnas pädevaks 

asutuseks, kes muu hulgas otsustab kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee ja suplusvee kasutamise üle ning 
korraldab koostöös ekspertidega joogivees sisalduvate ainete ja mikroorganismide piirsisalduse ületamise korral 
terviseriski hindamise ja abinõude programmi väljatöötamise. 

39 RTL 2003, 9, 100; 2009, 99, 1482. Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13256510  
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4. JAGU. VEE KASUTAMISE JA KAITSE NÕUDED JA PIIRANG UD 

1. Jaotis. Vee kasutamise üldised nõuded ja piirangud  

 

Vee kasutamine olmes ja tootmises 

Käesolevas alajaotises tuleb käsitleda vee olmes (sh joogiveeks) ja tootmises kasutamise õiguslikku 

alust (VeeS § 13 lg 1 ja § 14 lg 6), kohaliku omavalitsuse pädevust piirata joogivee kasutamist 

olmevajadusteks ning vee kasutamist tootmises.  

 

Selgusetu on veeseaduse § 13 lõike 6 (vee erikasutajal on õigus töödelda vett joogiveeks ja seda 

müüa) ja § 14 lõigete 2 ja 4 (veekasutajal on õigus töödelda vett tootmisveeks ja seda müüa) 

regulatsiooni seos veeseaduse §-s 8 esitatud vee erikasutusloa regulatsiooniga ning §-de 13 ja 14 

omavaheline seos.  

 

Paragrahvi 13 lõikest 6 võib järeldada, et joogivee töötlemiseks joogiveeks ja selle müümiseks peab 

olema vee erikasutusluba. Paragrahvi 14 lõigete 2 ja 4 alusel võib teha sama järelduse vee 

kasutamise kohta tootmises (kasutatakse väljendeid „vee erikasutuse korras“ ja „veekasutajal“). 

Veeseaduse § 8 lõike 2 punktide 1-3 kohaselt on vee erikasutusluba nõutav, kui võetakse vett 

veekogust enam kui 30 m3/ööpäevas või põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas või kui võetakse 

mineraalvett. Samas laienevad VeeS § 132 lõike 1 kohaselt joogivee käitleja40 kohustused ja tema 

suhtes kehtestatud nõuded sellisele isikule, kes võtab vett 10 m3/ööpäevas või rohkem või 50 või 

enama isiku tarbeks. 

 

Seega on siinkohal asjassepuutuvad kaks aspekti: ühelt poolt võetava vee kogus ning teiselt poolt 

vee töötlemine joogiveeks ja selle müük. Kehtivast regulatsioonist jääb selgusetuks, kas vee 

erikasutusluba on tarvis ka sellisel juhul, kui vett töödeldakse müügi eesmärgil joogiveeks ja seda 

võetakse kogustes, mis ei ületa veeseaduse §-s 8 sätestatud künniseid.  

 

Igal juhul peaks joogivee käitleja tegevus olema allutatud rangele riiklikule kontrollile, sest 

joogivee mittenõuetekohasel töötlemisel ja selle müügil võidakse seada ohtu paljude inimeste 

tervis. Järgmisena tekib küsimus, kas see kontroll peaks toimuma vee erikasutusloa või mõne muu 

                                                 
40 VeeS § 132 lõike 2 kohaselt on joogivee käitleja ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, 

töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on kättesaadav tarbijale või teisele 
ettevõtjale, kes oma tegevuses peab kasutama joogivett tasu eest või tasuta.  
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loa või litsentsi kaudu.  

 

Vee joogiveeks käitlemise regulatsioon (sh võimalik litsentsi nõue) ning kvaliteedinõuetele 

mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümise loa regulatsioon (VeeS §-d 131 ja 132) sobib 

paremini rahvatervise seadusesse, kuna see regulatsioon on suunatud peamiselt inimese tervise 

ohutuse tagamisele, mitte keskkonnakaitsele ega inimese tervise kaitsele keskkonna kaudu avalduva 

võimaliku ohu eest. Rahvatervise seaduse eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste 

ennetamine ja tervise edendamine. Vee erikasutusloa eesmärgiks on eelkõige tagada kontroll 

võetava vee koguste üle. Eeltoodust tulenevalt tuleks seadustikust välja jätta veeseaduse § 13 lg 

6 ning § 14 lõiked 2 ja 4. Selle asemel tuleks sätestada joogivee käitleja ja tootmisvee kasutaja 

kohustus omada vee erikasutusluba, kui võetava vee kogused ületavad vastavaid künniseid 

(mis sätestatakse vee erikasutusloa regulatsiooni all).   

 

Joogiveedirektiivist tuleneb, et joogivee käitlejaks loetakse vee võtjat, kes võtab vett keskmiselt 

10 m3 või rohkem ööpäevas. Kehtiva veeseaduse kohaselt on vee erikasutusluba nõutav aga alles 

30 m3 künnise ületamisel pinnaveekogust vee võtmisel ning põhjavee puhul on see künnis 

joogiveedirektiivis sätestatust hoopis madalam, st 5 m3 ööpäevas.  

 

Eeltoodust tulenevalt tuleks vee võtmisel joogivee käitlemiseks viia joogiveedirektiivi ja 

veeseaduse künnised omavahel kooskõlla, sätestades, et vee erikasutusluba on nõutav 

veekogust vee võtmisel 10 m3 ööpäevas või vee võtmisel rohkem kui 50 inimese tarbeks ning 

põhjavee võtmisel 5 m3 ööpäevas.  

 

Seadustikus ei ole mõistete all vajalik eristada olmevett ja joogivett, kuna vesi, mida kasutatakse 

olmes, sh joogiks, peab vastama joogivee kvaliteedinõuetele. Valik tuleb teha vaid mõiste kasutuses, 

st kas kasutatakse mõistet „joogivesi“ või „olmevesi“. Mõlemat korraga ei ole tarvis kasutada.41 

Joogiveedirektiivi artikli 3 lõike 2 punkti b kohaselt on liikmesriigil võimalus välistada joogivee 

kvaliteedinõuete kohaldamine sellise joogivee suhtes, mis pärineb isiklikust veevarustusest 

jõudlusega keskmiselt kuni 10 m3 ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest, välja arvatud juhul, 

kui selle veega varustamine toimub kommerts- või avalik-õigusliku tegevuse raames. Veeseaduses 

sellist erandit selgesõnaliselt ei ole sätestatud, kuigi seaduse rakendamisel on sellest eeldusest 

                                                 
41 Selline vajadus võib tekkida juhul, kui Eesti soovib ise kehtestada täiendavaid nõudeid veele, mis on 

joogiveedirektiivi reguleerimisalast välja jäetud. 
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lähtutud.42 Kui Eesti soovib siiski joogiveedirektiivi artikli  3 lõike 2 punktis b sätestatud 

erandit kasutada, siis tuleb see sätestada joogivee määratluses rahvatervise seaduses. 

 

Veeseaduse § 14 lõige 1 tuleks välja jätta, kuna sellel sättel puudub sisuline tähendus 

(tootmisveele ei ole kehtestatud nõudeid ning neid ei ole kavas ka kehtestada). 

 

Veekogu paisutamine ja tõkestamine ning veetaseme alandamine 

Veekogude paisutamise, tõkestamise ja veetaseme alandamisega seoses on peamiseks küsimuseks, 

kas teatud paisud tuleks vee erikasutusloa nõude alt välja jätta, ning kui jah, siis millised paisud 

need võiksid olla. Eelkõige võiksid need olla paisud, mis asuvad veekogudel, kus ei ole 

veekogumeid moodustatud ning mis ei põhjusta olulist mõju veekogu seisundile.  

 

Samuti on seni sisuliselt reguleerimata veekogu tõkestamine, kuid vee erikasutusluba on selleks 

tegevuseks nõutav. VeeS § 17 lõige 3 vajab täpsustamist elustiku liikumist takistavate rajatiste 

osas, mis ei ole hõlmatud paisu määratlusega. 

 

Seaduses tuleb selgesõnaliselt sätestada paisu omaniku kohustus hoida paisu ja sellega seotud 

rajatisi korras, vältides või vähendades seejuures paisust tulenevat võimalikku negatiivset 

keskkonnamõju.   

 

VeeS-is on sätestamata veetaseme alandamise lubamisel ja veetaseme alandamise tingimuste 

määramisel arvesse võetavad olulised kaalutlused, st keskkonna- ja muinsuskaitsekaalutlused 

(looduskaitseseaduse § 51), majanduslikud ja sotsiaalsed kaalutlused. Tegemist on 

kaalutlusotsusega, kuid seaduses on määratlemata kaalutlusõiguse piirid ja selle täpne sisu. 

Arvestada tuleb, et detailplaneeringuga on kindlaks määratud maa sihtotstarve, mis veetaseme 

alandamisel sisuliselt muutub, st kui pais lastakse alla, siis ei saa maad enam endisel otstarbel 

kasutada. Samuti peaks seaduses sätestama juhud, mil paisu allalaskmist ei saa lubada. 

 

Praegu on paisu allalaskmine vee erikasutusloa esemeks (§ 8 lg 2 p 5), kuid seadust on vaja 

täiendada paisu allalaskmise kaalutlusotsuse piiridega ning alustega, millal paisu alla lasta ei 

tohiks. Nt kui on KOV arvates oluline supluskoht vm rekreatsiooni eesmärgiga koht, kalastuskoht 

jne. Samuti peaks olema võimalus teatud veetaseme alandamise tingimused määrata juba 

paisutamist lubavas haldusaktis. 

                                                 
42 Vestlus Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialisti Margus Korsjukoviga.  
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Teatud juhtudel, kui veetaseme alandamine on ulatuslik ja võib olla olulise keskkonnamõjuga, 

peaks otsus paisu allalaskmise kohta olema eraldi keskkonnaluba, mille andmiseks viiakse 

läbi avatud menetlus ning vajaduse korral algatatakse ka keskkonnamõju hindamine. Sellise 

eraldi menetluse ja keskkonnaloa andmiseks peab seaduses sätestama kriteeriumid, millal 

seda on vaja rakendada. Kuigi keskkonnaaspektist (eelkõige kalandus) võib paisu allalaskmine 

olla positiivne, siis kaasnevad sellise otsusega sotsiaal-majanduslikud ja muud aspektid, millega 

arvestamiseks tuleb seadusega sätestada vajalikud reeglid.  

 

Reguleerimist vajab ka selline juhtum, kus veekogu paisutamise loa tähtaeg lõppeb ja riik või 

kohalik omavalitsus on huvitatud paisu säilitamisest, kuid paisu omanik ei ole (uut) luba 

taotlenud ning ei hoolitse paisu eest, samuti ei lase paisu lammutada. Veeseaduse 

rakendussätete kohaselt peavad kõik paisud vee erikasutusloa taotlema 2012. aastaks. Paisu 

omanikuga kokkuleppe mittesaavutamise korral peaks olema võimalus rakendada paisu 

tasuta sundvõõrandamist. Samuti on võimalik asutada maaparandusühistu maaparandusseaduse 

kohaselt, kuid seda vaid juhul, kui paisu puhul on tegemist maaparandussüsteemiga selle seaduse 

tähenduses.  

 

Veekogu paisutamisele ja veetaseme alandamisele on kehtestatud täiendavad nõuded 

keskkonnaministri 27.07.2009 määrusega nr 39 „Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme 

alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta“.43 Mitmed määruse tasandil sätestatud 

kohustused peab tooma keskkonnaseadustiku tasandile, näiteks paisu allalaskmise ja 

üleujutusala korrastamise kohustus paisutamise loa kehtivuse lõppemisel, kalastiku kaitseks 

võetavad abinõud, paisu hoolduspäeviku pidamise kohustus ning seirekohustus.  

 

Veekogu paisutamise ja tõkestamise alane regulatsioon on veeseaduses puudulik, seega on siinkohal 

eelkõige tarvis Keskkonnaministeeriumi sisendit. 

 

2. Jaotis. Vee hea seisundi kaitse ja vee seisundi halvenemise ärahoidmine 

 

Reo- ja heitvee juhtimine suublasse 

Heitvee mõiste ei hõlma sademevett, kuna sademevee puhul ei ole tegemist kasutusel olnud veega. 

Seetõttu tuleb sademevee suublasse juhtimise nõuded sätestada heitveest eraldi ning tuua 
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praegu Vabariigi Valitsuse määruses nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise 

kord“ § 7 lg-tes 1 ja 2 sätestatud nõuded seadustiku tasandile.  

 

Seadustiku tasandil tuleb kehtestada määruse nr 269 paragrahvi 2 lõige 1, mis sätestab reovee 

puhastamise viisid. Samuti tuleks seadustikus esitada need tingimused, millest sõltuvad reovee 

puhastamise nõuded ning viia need kooskõlla veeseaduse § 24 lõike alusel 2 kehtestatud nõuetega. 

Seadustikus tuleb määrata konkreetsel juhul reostusnäitajate või ohtlike ainete piirväärtuste 

arvutamise ning reovee puhastusastme valiku alused (määruse § 5 lg 1). Lisaks tuleb seaduse 

tasandile tuua kõik määruse nr 269 §-s 10 esitatud nõuded, mis ei ole seotud piirväärtustega või mis 

ei täpsusta seaduses juba esitatud nõudeid.  

 

Veeseaduse §-s 24 ei ole selgesõnaliselt sätestatud, et reovee juhtimine suublasse on keelatud. 

Paragrahvi 24 lõikes 3 on sätestatud, et reovett tuleb enne suublasse juhtimist puhastada. Samuti 

puudub veeseaduses keeld juhtida otse põhjavette heitvett. Eeltoodust tulenevalt tuleb seadustikus 

sätestada heitvee põhjavette juhtimise keeld ning reovee suublasse juhtimise keeld.  

 

Selgusetu on veeseaduse § 241 lõikes 8 sätestatu, mille kohaselt võib reoveekogumisalal 

reostuskoormusega alla 2000ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, immutada pinnasesse vähemalt 

bioloogiliselt puhastatud reovett, ning selle seos sama paragrahvi lõikega 7, mis käsitleb reovee 

tekitaja kohustust koguda reovesi mahutisse ja korraldada selle vedu purgimissõlme 

reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon (kusjuures siinkohal 2000ie piiri ei kohaldata). 

Eelkõige tekitab segadust sõna „lisaks“ lõikes 8, st on täpsustamata, millistel tingimustel on õigus 

heitvett (mitte reovett) lisaks pinnasesse immutada. Sellise lisaõiguse andmine muudab sisuliselt 

mõttetuks lõikes 7 sätestatud kohustuse koguda reovesi mahutisse ja vedada see purgimissõlme. Kui 

siin on aga mõeldud veeseaduse § 8 lõikes 3 sätestatud õigust immutada pinnasesse isikliku 

majapidamise heitvett või heitvett koguses vähem kui 5 m3, siis ei ole käsitletava sätte all tarvis 

seda korrata. Vastavat regulatsiooni on täpsustatud määruse nr 269 § 10 lõikes 21. Ettepanek on 

jätta seadustikust välja veeseaduse § 241 lõige 8, kuna heitvee pinnasesse immutamise lubatud 

piirkogus, milleks ei ole vee erikasutusluba nõutav, on sätestatud veeseaduse § 8 lõikes 3 (mis 

esitatakse 2. jaotises).  

 

Veeseaduse muutmise eelnõuga on kavas oluliselt täiendada saasteainete ja ohtlike ainete 

regulatsiooni, mistõttu käesolev analüüs piirdub nendes küsimustes üldisemate märkuste 

                                                                                                                                                                  
43 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13209959  
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tegemisega. Saasteained ja ohtlikud ained on asjassepuutuvad nii reovee kui ka tööstusest ja 

põllumajandusest lähtuva koormuse seisukohast (nii punkt- kui ka hajukoormus). 

 

VPRD artikli 11 kohaselt peab saasteainete otseheide põhjavette olema keelatud kooskõlas selles 

artiklis sätestatud erisustega. Veeseaduse § 265 lõike 3 kohaselt on keelatud nimistusse 1 kuuluvate 

ohtlike ainete otseheide. Samuti ei ole veeseaduses määratletud, mida loetakse kaitsmata 

põhjaveega alaks. Vastav regulatsioon on esitatud määruse nr 269 § 10 lõikes 8. Tulenevalt VPRD 

artiklist 11 on vaja sätestada tingimused saasteainete ja ohtlike ainete otseheite ja kaudse 

heite lubamiseks kooskõlas VPRD artiklis 11 esitatud erisustega vee erikasutusloa alusel. 

Regulatsiooni esitamisel on vajalik eristada prioriteetseid ohtlikke aineid muudest ohtlikest 

ainetest, kuna prioriteetsete ainete keskkonda juhtimist tuleb vältida ning seega peab ka neid 

puudutav regulatsioon olema rangem. Seadustiku tasandil tuleb samuti määratleda, mida loetakse 

kaitsmata põhjaveega alaks. 

 

Sedustikus tuleb tagada kõikide veekeskkonna jaoks oluliste ainete nimistute omavaheline 

integreeritus, mis võimaldaks vee erikasutusloas heite piirväärtuste ja piirkoguste määramisel 

arvestada erinevatest punktheiteallikatest pärinevat koormust ja hajukoormust ning tagada 

keskkonnakvaliteedi piirväärtuse järgimine kõigist nendest ainetest mõjutatud 

keskkonnaelemendis (pinna- ja põhjavesi, merevesi, pinnas, elustik (organismid), põhjasetted). 

Eelkõige tuleb omavahel sisuliselt ühtlustada § 24 lõike 2 alusel ja § 265 lõike 2 alusel kehtestatud 

ohtlike ainete loetelud ja nende piirväärtused.  

 

Heite piirväärtustest rangemate nõuete kohaldamist on reguleeritud VeeS § 24 lõigetes 5 ja 6, kus on 

esitatud protsentuaalselt võimaliku rangema kohaldatava piirväärtuse ülemmäär. Kombineeritud 

lähenemisviisiga ja veeseaduse § 24 lõigetega 5 ja 6 ei ole kooskõlas määruse nr 269 § 8 lõige 2 ja 

§ 10 lõige 21, kus välistatakse vee erikasutusloa andja poolt määruses sätestatust rangemate heitvee 

piirväärtuste kohaldamine. Kombineeritud lähenemisviisi rakendamine tuleb tagada ka §-s 265 

esitatud regulatsiooni juures, st vee erikasutusloa andjal peab olema võimalik ohtlikke aineid 

sisaldava heitvee suublasse juhtimiseks määrata rangemaid piirväärtusi õigusaktiga kehtestatud 

piirväärtustest ja rangemate piirväärtuste kohaldamise protsentuaalsetest ülemmääradest. Seega 

tuleb seadustikus lisaks sätestada, et kui keskkonnakaitse vajadused on majanduslikest ja 

sotsiaalsetest vajadustest kaalukamad, siis peab konkreetsetel juhtudel olema võimalik 

kohaldada künniseid ületavaid rangemaid heite piirväärtusi kuni vastava tegevuse täieliku 

keelamiseni. Näiteks on otstarbekas keelata juba halvas või väga halvas seisundis 
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veekogudesse täiendava heitvee juhtimine (uued heitveelaskmed).  

 

Potentsiaalselt ohtlikud heiteallikad ehk keskkonnaohtlikud objektid 

Potentsiaalselt ohtlike heiteallikatega (veeseaduses nimetatud reostusallikateks) seoses on 

otstarbekas tuua teatud üldised, kõigi selliste heiteallikate kohta käivad normid seadustiku tasandile. 

Eelkõige tuleb seadustiku tasandile tuua kuja regulatsioon, st heiteallika ja muude ehitiste vähim 

lubatud vahekaugus ja sellel kehtivad piirangud ja kitsendused (vt omandi piirangute jaotist 2. jaos).  

 

Potentsiaalselt ohtlike reostusallikate liikide loetelus (VeeS § 26 lg 4) loetelu ei hõlma praegu muid 

käitisi, mis langevad saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse reguleerimisalasse. 

Potentsiaalselt ohtlike heiteallikate loetelu tuleb täiendada muude keskkonnaohtlike 

käitistega, kuna ei ole põhjendatud volitusnormi piiramine üksnes teatud käitistega, eriti 

juhul, kui muudest loetlemata käitistest lähtuv koormus võib olla isegi suurem või 

keskkonnale ohtlikum. 

 

Jäätmete paigutamine veekogusse 

Veeseaduses on jäätmete uputamist veekogusse ja paigutamist vette reguleeritud §-s 25. Sätte 

sõnastusest ei ilmne, et tegemist oleks vee erikasutusloaga. Samas sätestatakse veeseaduse § 8 lõike 

2 punktis 7, et tahkete ainete veekogusse uputamiseks peab olema vee erikasutusluba. Vedelate 

jäätmete veekogusse või põhjavette juhtimise korral võib suure tõenäosusega kaasneda vee 

keemiliste või veekogu bioloogiliste omaduste muutmine ning sellisel juhul oleks vee 

erikasutusluba nõutav § 8 lõike 2 punkti 9 alusel. Siiski on otstarbekas täiendada nende tegevuste 

loetelu, mil vee erikasutusluba on nõutav, jäätmete veekogusse viimisega (4. jao 3. jaotises). 

 

VeeS § 25 lõige 1 on üldsõnaline ning selle sätte kohaldamine võib olla seetõttu problemaatiline 

(põhjusliku seose tuvastamine jäätmete uputamise ja tervisele tekitatud kahju vahel võib jäätmete 

uputamise lubamise otsustamise hetkel olla raskendatud). Vältimispõhimõttest lähtuvalt tuleks 

jäätmete uputamine veekogusse ja paigutamine põhjavette keelata, kuid erandina lubada 

jäätmete veekogusse paigutamist kooskõlas jäätmeseadusega (taaskasutusse võetud jäätmete 

kasutamine veekogusse ehitiste rajamisel). 

 

Maavara kaevandamine veekogu põhjast ning veekogus teostatavad üldgeoloogilised uurimistööd ja 

geoloogilised uuringud 

Maavara kaevandamist maapõuest, sh piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning 
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majandusvööndis inimtegevuseks kättesaadavast maakoore osast reguleerivad maapõueseadus44 ja 

kaevandamisseadus.45  

 

Veeseaduse § 31 lõikes 1 on sätestatud üldnõue, mille kohaselt maavarade ja maa-ainese 

kaevandamist veekogu põhjast tuleb korraldada nii, et selle tagajärjel ei kahjustuks vesi, vee-elustik 

ega veekogu kaldad. Kuna maavara kaevandamise regulatsioon on esitatud maapõueseaduses, 

tuleks vee osas teha viide vastavale regulatsioonile. Vee ning veekeskkonna kaitse täpsemad 

nõuded maavara kaevandamisel veekogu põhjast oleks samuti otstarbekas sätestada maapõue 

kasutamise regulatsiooni juures. Maapõue regulatsiooni tuleb veekaitse tagamiseks täiendada, 

siinkohal on vaja Keskkonnaministeeriumi sisendit. 

 

Veeseaduse § 31 lõiked 2 ja 3 esitatakse vee osas vastavalt soojuspuuraukude ja veehaarde 

sanitaarkaitseala regulatsiooni juures. Maapõue kasutamisele muudel eesmärkidel kohaldatakse 2. 

jaos sätestatud üldisi hoolsuskohustusi. Seega ei ole käesoleva jaotise all tarvis § 31 lõigetes 1 ja 2 

sätestatud regulatsiooni esitada. 

 

Veekogu põhja toetuvate ehitiste rajamine 

Veeseaduse § 31 lõikes 1 esitatud regulatsioon on hõlmatud 2. jaos esitatavate üldiste 

hoolsuskohustustega, seega siinkohal tarvis seda sätet taasesitada. 

 

Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitise rajamise regulatsioon on sätestatud 

peamiselt ehitusseaduses,46 (§ 19 lg 31, § 23 lg 1).  

 

Avaliku veekogu veekaabelliiniga, mida ei loeta kaldaga püsivalt ühendatud ehitiseks, koormamine 

ja kaldaga püsivalt ühendatud ehitisega koormamise tasu on sätestatud veeseaduse peatükis 41. 

Tegemist on avalikke veekogusid puudutava eriregulatsiooniga. Peatükis 41 on paraku reguleeritud 

üksnes avaliku veekogu ehitisega koormamise haldusmenetluslikke aspekte.  

 

Praktikas rajatakse veekogudesse peamiselt veeküttesüsteeme. Asjaolu, et tegemist on avaliku 

veekoguga, eraomandis oleva veekoguga või avalikult kasutatava veekoguga, ei oma 

keskkonnakaitse seisukohast tähtsust. Kõiki veekogusid tuleb ehitiste rajamisega kaasnevate 

võimalike keskkonnaohtude eest kaitsta. Ehitusseaduse § 19 lõikes 34 ning veeseaduse § 222 lõike 3 

                                                 
44 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13254128  
45 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13253598  
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punktis 1 osutatud keskkonna kahjustamine on liiga üldsõnaline, mida tuleb vee osas täpsustada. 

Need täpsustatud nõuded oleksid samas aluseks Keskkonnaministeeriumile vastavalt ehitusseaduse 

§ 19 lõikele 33 avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitise rajamiseks 

projekteerimistingimuste kohta seisukoha andmisel.  

 

Ettepanek viia avalikku veekogusse ehitamise haldusmenetluslike aspektide regulatsioon 

asjaõigusseadusesse. Seadustikku jäävad veekogusse (kõikidesse veekogudesse, mitte vaid 

avalikesse) ehitiste rajamisega seonduvad keskkonnanõuded, mida tuleb seadustikus 

täpsustada.  

 

Ettepanek keelata ehitise rajamine supluspiirkonda, joogiveehaardesse või muu olulise 

avaliku kasutusega veekogusse (näiteks harrastuskalastuseks kasutatav veekogu) ning 

kehtestada nõuded veeküttesüsteemide kasutamiseks veekogudes, sest soojusvahetus võib 

häirida looduslikku tasakaalu. Vajaduse korral tuleb määrata temperatuuri mõjutamise 

reeglistik erinevatele veekogudele ja küttesüsteemi teatud võimsusest lähtudes 

keskkonnamõju hindamise nõue. Siinkohal vajalik Keskkonnaministeeriumi sisend 

regulatsiooni väljatöötamiseks. 

 

Veekogu ja põhjaveekihi seisundit mõjutavad tööd 

Veeseaduse §-s 32 käsitletud veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate töödeks saavad olla 

tegevused, milleks ei pea vastavalt veeseaduse § 8 lõikele 2 olema vee erikasutusluba, vastasel juhul 

oleks tegemist olukorraga, kus ühe tegevuse jaoks on tarvis taotleda nii vee erikasutusluba kui ka 

kohaliku omavalitsuse luba.  

 

Koostoimes VeeS § 28 lõigetega 1 ja 6 saab § 32 reguleerimisalasse lugeda veehaarde 

sanitaarkaitsealas toimuvad neid veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavaid töid, mis ei ole 

majandustegevus (kuna need on sanitaarkaitsealal keelatud) ega § 26 lõike 1 kohaselt veekogu või 

sanitaarkaitseala enda korrashoiuks vajalikud tööd. Üldiselt peaks joogiveehaarde sanitaarkaitsealal 

veekogu ja põhjaveekihi seisundit mõjutavate tööde tegemine olema keelatud, erandid on hõlmatud 

§ 26 lõigetega 1 ja 6. Veekaitsevööndi osas võib § 32 reguleerimisalasse lugeda kõiki neid töid, mis 

ei ole § 29 lõike 4 kohaselt keelatud. Veekaitsevööndi korral tuleb arvestada ka nende 

kitsendustega, mis tulenevad looduskaitseseaduse47 §-dest 37, 38 ja 40 (ranna ja kalda 

                                                                                                                                                                  
46 Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13253559  
47 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13233620  
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piiranguvöönd ning ehituskeeluvöönd). Paragrahvi 32 lõikes 2 sätestatud veekasutaja nõusoleku 

nõue on küsitav.  

 

Arvestades asjaolu, et praktikas kohaldub § 32 väga kitsale ringile tegevustele ning seda sätet 

on siiani rakendatud vaid vähestel juhtudel, siis on ettepanek jätta seadustikust välja VeeS § 

32 lõigetes 2 ja 3 esitatud regulatsioon, sest need tegevused, mille jaoks on nõutav luba, 

langevad vee erikasutusloa või ehitusloa regulatsiooni alla, ning muudele tegevustele 

kohaldatakse seadustiku muudes osades sätestatud nõudeid.  

 

Põllumajandustegevus 

Seadustikus tuleb anda võimalus kehtestada põllumajandustootmisele seni kehtiva 

regulatsiooniga võrreldes täiendavad kitsendusi ühisveehaarete kaitseks.  

 

 

3. Jaotis. Keskkonnaluba vee erikasutuseks 

 

VS-is reguleerivad vee erikasutusloa sisu ja menetlust §-id 8-91.Vee erikasutusloa sisu ja menetluse 

osas tuleb välja jätta need sätted, mis juba üldosas olemas on. Selleks tuleks koostada tabel, et oleks 

näha, mis üldosaga on kaetud ja mis oleks vaja eriosas kindlasti kehtestada. Tabeli koostamine 

võiks jääda eelnõu kirjutamise faasi, sest menetluste ühtlustamine pole oluline sisuline, vaid on 

pigem redaktsiooniline küsimus.  

 

Vee erikasutusloa kohustuslikud tegevused on loetletud VS § 8 lg-s 2. On vaja sätestada künnised 

VS § 8 lg 2 p 3, 4, 6, 8 ja 9 kohta. 

 

Veekogu rajamine ja likvideerimine ei ole reguleeritud ja seetõttu Keskkonnaamet keelab seda 

tegevust. Vee erikasutuse nimekirja oleks vaja lisada veekogu rajamine ja likvideerimine. 

Seaduses tuleb sätestada keskkonnakaitsenõuded selliseks tegevuseks. Keskkonnaministeerium 

on seisukohal ja töögrupp nõustub, et peaks lähtuma sellest, et veekogu rajamist tuleb tõlgendada 

ehitise rajamisena. Seega peaksid kohalduma planeerimisseadusest ja ehitusseadusest tulenevad 

põhimõtted (projekt, ehitusluba) ja sellele lisaks vee erikasutusloa vajalikkus sõltuvalt sellest kuidas 

rajatakse (kas selleks kasutatakse vooluveekogu kõrvalejuhtimist, paisutamist jne). Veekogu 

likvideerimine peaks olema samuti projekti ja ehitusloa alusel ning vajadusel tuleb ka vee 

erikasutusluba anda.  Ilmselt peaks ehitusseadusest ja planeerimisseadusest tulenevad vastavad 
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sätted üle tooma keskkonnaseadustikku ja kohandama neid. Keskkonnamõju hindamine toimub 

vastavalt KSÜSis sätestatud alustel. 

 

Veeseaduse § 8 lõige 2 ei sätesta vee erikasutusloa nõuet ehitiste rajamiseks veekogusse, luba on 

tarvis veekogu süvendamiseks või veekogu põhja pinnase paigaldamiseks (§ 8 lg 2 p 6), mis 

tavaliselt ehitustöödega kaasnevad. Selguse huvides ja selleks, et hõlmata vee erikasutusloa 

nõudega ka nende ehitiste rajamine, millega ei kaasne veekogu süvendamist või veekogu põhja 

pinnase paigaldamist, tuleb täiendada nende tegevuste loetelu, millal on nõutav vee erikasutusluba, 

veekogusse ehitiste rajamisega.  

 

VS § 265 lõiked 4, 6, 8 ja 10 sätestavad vee erikasutusloa ja mõningad nõuded ohtlikke aineid 

sisaldavale veeheitele. Need oleks vaja tuua vee erikasutusloa jaotisesse. Sisu poolest sätted 

muutmist ei vaja. 

 

VS § 11 viitab, et vee erikasutuse eest tasutakse vastavalt keskkonnatasude seadusele. See säte 

muutmist ei vaja. 

 

VS-is tuleks kõik veekogu seisundit oluliselt mõjutavad tegevused sätestada 

loakohustuslikena. Vee erikasutusloa kohustuslikud tegevused tuleb loetleda nagu praegu ja teatud 

juhtudel sätestada tegevuse ulatuse künnised.  

 

Kui isik on kohustatud tavapärases majapidamises või põllumajanduses järgima veekaitse 

meetmeid, siis tuleks seaduses sätestada kohustus esitada riigile andmeid ehk nn 

teavitamiskohustus. Kui planeeringu kehtestamisega on need andmed kohalikul omavalitsusel 

olemas, siis peaks kohalik omavalitsus selle teabe edastama Keskkonnaametile.  

 

VS § 8 lg 4 sätestab: abinõude rakendamine pinnaveekogude korrashoiuks ei ole vee erikasutus, 

kui selleks ei kasutata kemikaale. Selliseks tegevuseks luba ei ole vaja, kuid alati ei ole selge, 

kas selline tegevus mõjutab veekogu seisundit või mitte ja seepärast tuleks seaduses ette näha 

kohustus saada Keskkonnaameti nõusolek selliseks tegevuseks. Nõusoleku saamiseks peab isik, 

kes kavandab veekogu korrashoidu Keskkonnaametile esitama korrashoiu meetodite kirjelduse, 

mille pinnalt Keskkonnaamet saab otsustada, kas selline tegevus mõjutab veekogu seisundit nii, et 

selleks oleks vaja vee erikasutusluba või vee erikasutusloa olemasolul ajutist vee erikasutusluba. 
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Ajutise vee erikasutusloa regulatsioon peaks jääma, sest sisuliselt tähendab see loa muutmist ja ei 

ole otstarbekas muuta pikaajalist luba ajutisel eesmärgil. Ajutise vee erikasutusloa eesmärgiks on 

anda luba meetmete rakendamiseks olemasolevast suurema saastamise või kahju ärahoidmiseks, 

mida ei saaks rakendada antud vee erikasutusloa alusel, kuna need meetmed ei ole selle loaga 

hõlmatud, kui seda võimaldab inimese tervise kaitse, suubla või põhjaveekiht (VS § 9 lg 8). Ajutise 

vee erikasutusloa regulatsioon peaks olema eraldi paragrahvis vee peatükis, et oleks selge, mis luba 

see on ja mis eesmärgil see antakse. 

 

Vee erikasutusloa taotluse täpsustatud nõuete kehtestamise jaoks on keskkonnaministril volitus 

KSÜS § 64 lg-s 7, seega eriosas volitusnormi kehtestama ei pea. 

 

Vee erikasutusloa määruse48 § 21 lg 3 on vastuolus KSÜS § 81 lg 2 punktiga 4. Määruse § 21 lg 3 

sätestab: vee erikasutusluba ei saa muuta, kui vee erikasutaja tegevus muutub nii, et taotletakse vee 

erikasutust muudeks VS § 8 lõikes 2 nimetatud tegevusteks, mille kohta vee erikasutajal ei ole vee 

erikasutusluba. KSÜS § 81 lg 2 p 4 sätestab: Keskkonna- ja Looduskaitse Amet võib keskkonnaloa 

tingimusi muuta juhul, kui muutub keskkonnaloa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus. Seega 

tuleks otsustada, kas vee erikasutuse osas teha erand või muuta KSÜS regulatsiooni. Kui tegevus 

muutub, siis tuleks taotleda uus luba. Tegevuse muutumise korral muutub luba peaaegu tervenisti ja 

seega pole otstarbekas ega õige vormistada see loa muutmisena. Kui olemasolevatele tegevustele 

lisandub uus tegevus, siis on otstarbekas luba muuta, arvestades KSÜS loa vormilise integratsiooni 

põhimõtet.  

 

Seega teeb töögrupp ettepaneku muuta KSÜS § 81 lg 2 p 4 sõnastust järgmiselt: 

Keskkonna- ja Looduskaitse Amet võib keskkonnaloa tingimusi muuta juhul, kui loaga lubatud 

tegevustele lisandub veel mõni tegevus või tegevus muutub osaliselt. KSÜS § 81 tuleks täiendada 

lõikega 3 järgmises sõnastuses: Kui keskkonnaloa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus 

muutub tervikuna, siis tuleb taotleda uus luba. Ülejäänud lõiked nihkuvad vastavalt edasi. 

 

Menetlustähtaja arvutamine taotluse esitamisega algavas haldusmenetluses toimub saabunud 

dokumendi registreerimise hetkest alates (HMS § 35 lg 4). HMS ei sätesta, millise tähtaja 

jooksul tuleb dokument registreerida. See oleks vaja HMS-is sätestada ja töögrupp teeb selles 

osas ettepaneku HMS-I täiendada. Haldusorgan peab tuvastama enne taotluse registreerimist, kas 

kõik vajalikud dokumendid on koos, sh vaatama, kas on esitatud asjakohane taotlus. Et tuvastada, 
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kas on vaja uue keskkonnaloa taotlust või sobib loa muutmise taotlus, peab haldusorgan kiiresti 

taotlust hindama ja alles siis saab ta taotluse registreerida. Selle hindamise jaoks peaks HMS-is 

olema tähtaeg, kuna haldusorgan võib viivitada taotluse registreerimisega põhjendamatult kaua ja 

samas pole menetlustähtaeg kulgema hakanud. Kokkuvõttes võib selline registreerimise aja 

määramatus venitada menetlust põhjendamatult kaua. 

 

Vee erikasutusloa määruse § 22 regulatsioon on arusaamatu ja tuleks välja jätta, sest 

võimaldab kõigepealt luba üle anda ilma haldusorgani nõusolekuta ja siis peab uus valdaja 

taotlema loa muutmist. Seni võib uus valdaja tegutseda edasi 4 kuud. Mis saab siis, kui 4 kuud ei 

ole loa muutmiseks piisav aeg? KSÜS keskkonnaloa muutmise regulatsioon § 81 lg 1 p 1 ja § 82 on 

isikute jaoks selgem ja arusaadavam ning keskkonnakaitse mõttes turvalisem.  

 

VS § 16 lg 2 sätestab: vee erikasutuseks vee-energia saamise eesmärgil ei väljastata luba, kui 

erikasutusega kaasnev maaomanike ja teiste veekasutajate õiguste kitsendamine ning veekogu 

seisundi muutmine on ökoloogilis-majanduslikult põhjendamata. See on väga avara 

kaalutlusruumiga õigusnorm, mis keskkonnakaitse aspektist on kaetud KSÜS § 74 lg 1 

punktidega 6-10. Veekogu paisutamist ei saa nagunii lubada ilma mõjutatavate kinnistute 

omanike nõusolekuta. Kui isik ei anna nõusolekut paisutamiseks, siis ei saa anda ka vee 

erikasutusluba. Seega tuleks VS § 16 lg 2 keskkonnaseadustikust välja jätta. 

 

5. JAGU. VEEUURINGUD –JA SEIRE 

1. Jaotis. Veeuuringud 

 

Selles jaotises reguleeritakse põhjaveevarude hindamise uuringu (§ 12) ja veeuuringu kord (§ 121). 

Veeuuring on vee, vee-elustiku, pinnase, reoveesette või ohtlike ainete, sealhulgas naftasaaduste 

proovi võtmine ja analüüsimine ning järelduste tegemine riikliku või kohaliku omavalitsuse 

keskkonnaseire, reostuse kindlakstegemise, ja keskkonnaloa taotlusmaterjalide kontrollimise 

eesmärgil. Veeuuringuks loetakse ka vee-ettevõtja poolt proovide võtmist, analüüsimist ja järelduste 

tegemist keskkonnaseire eesmärgil.  

 

Lisaks eeltoodule jäävad kehtima VS § 122 (veeuuringut teostavale proovivõtjale esitatavad 

nõuded) ja § 123 (hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents).  

                                                                                                                                                                  
48 Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13133797 22.01.2010. 
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Veeuuringut teostavale proovivõtjale esitatavad nõuded ja atesteerimise kord49 (edaspidi kord) oleks 

otstarbekas üldistada kõigi keskkonnauuringute osas välja arvatud õhuproovide võtmise osas ja 

kehtestada see üldosas. Proovivõtja atesteerimine üldiselt, mida see tähendab ja millise ajavahemiku 

järel seda teha tuleb saab sätestada kõigi proovivõtjate kohta ühiselt seaduses. Õhuproovide võtjate 

atesteerimist pole otstarbekas eraldi sätestada kuna võrreldes näiteks veeproovivõtjatega on 

õhuproove võtvate isikute ja võetavate proovide hulk oluliselt väiksem. Veeproovivõtjate 

atesteerimise vajalikkus on tingitud eelkõige sellest, et paljud ettevõtted on kohustatud teostama 

veeseiret ning oleks mõeldamatu, et kõigis neis oleks akrediteeritud labor. Pideva õhuseire 

teostamise kohustus on vähestel ettevõtetel ning sellest tulenevalt suudetakse tagada nõuetekohane 

proovivõtt ja analüüs olemasolevate laborite poolt. Õhuproovide võtmise ja analüüsi esinduslikkus 

tagatakse läbi laborite akrediteerimise, mis tagab proovide võtmisel suurema usaldusväärsuse kui 

seda teeks seiratava ettevõtte enda töötaja kes omab vastavat atesteerimist. 

 

Üldine on ka kindlasti atesteerimise kord ehk menetlus – atesteerimise taotlemine, komisjoni 

töökord, atesteerimise otsus ja tunnistuse andmine, otsuse vaidlustamine, kordusatesteerimine. 

Probleeme võib tekkida valdkondade osas ja spetsiifiliste nõuete osas.  

 

Proovivõtumeetodid peaksid olema osa atesteerimise regulatsioonist ja seega puudub vajadus 

üldosa regulatsiooni järele. Vee valdkonnas on proovivõtumetoodikad vaja kehtestada EL 

direktiivi 2009/90/EÜ alusel. Selle direktiivi art 1 sätestab: Käesolevas direktiivis sätestatakse 

vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 lõikele 3 vee seisundi keemilise analüüsi ja seire tehnilised 

näitajad. Selles nähakse ette miinimumkriteeriumid analüüsimeetoditele, mida liikmesriigid 

kohaldavad vee seisundi, sette ja elustiku seireks, ning eeskirjad analüüsitulemuste kvaliteedi 

tõendamiseks.50 

 

Proove analüüsiva labori jaoks on veeseaduses samuti nõuded (§ 121 lg 3-12) ja labori 

akrediteerimise kord. Need nõuded peaksid kõigi mistahes proove analüüsivate laborite jaoks 

olema ühesugused ja tuleks kehtestada KSÜSis. 

 

Muud vee- ja põhjaveevarude uuringute sätted muutmist ei vaja, v.a põhjavee komisjoni 

regulatsioon (§ 12 lg 6 ja 61), mis tuleb seadusest välja jätta, kuna tegemist on nõuandva 

                                                 
49 Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13198942&id=764871 03.12.2009. 
50 Kättesaadav internetis: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:201:0036:0038:ET:PDF 
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komisjoniga, mis ei oma täidesaatva võimu volitusi. Sellised komisjonid asutatakse vabariigi 

valitsuse seaduse § 46 lg 6 alusel. 

 

AÕS § 1581 sätestab: kinnisasja omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -

rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides 

ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus … tehnovõrgu või -rajatise 

arendamiseks.  See regulatsioon ei hõlma riigi või KOV keskkonnaseireks vm vajalikeks 

uuringuteks, nt saastuse kindlakstegemiseks vajalike ehitiste rajamist. Kui riigi või KOV 

keskkonnaseire vm vajalike uuringute tegemine ei ole selle regulatsiooniga hõlmatud, siis ei ole 

maaomanik kohustatud seireehitist vm uuringute ehitist oma maatükile lubama. Samas võib esineda 

olukordi, kus avalikes huvides vajalikku seireehitist vm uuringut ei ole võimalik või vajalik mujale, 

kui eramaale, rajada ja seega peaks seireehitise vm oluliseks uuringuks vajaliku ehitise rajamine 

olema sellisel viisil tagatud. Töögrupp teeb ettepaneku sätestada KSÜSis, et riikliku seire vm 

olulise uuringu jaoks alalise rajatise ehitamisele kohaldatakse AÕS tehnovõrkude- ja rajatiste 

regulatsiooni. 

 

2. Jaotis. Veeseire 

 

Veeseire üldine korraldus ja eesmärgid on hõlmatud KSÜS 8. peatükis (§-id 139-151). VS § 37 – 

veeseire tuleks keskkonnaseadustikust välja jätta, kuna kordab KSÜS regulatsiooni.  

 

Komisjon on ametliku teatisega märkinud, et Eesti pole korrektselt üle võtnud VPRD art 8 ja 

lisa V. Viimased kehtestavad täpsed nõuded riikliku pinna- ja põhjavee seire sisule ja 

metoodikatele. VPRD art 8 ja lisa V tuleb korrektselt üle võtta. Vee peatükis tuleks anda 

volitusnorm keskkonnaministrile riikliku pinna- ja põhjavee seire sisu ja metoodika (programmi) 

kehtestamiseks. KSÜS § 143, mis sätestab valdkonnad, milles seire programmid koostatakse, on 

liiga üldine norm ja seda poleks vaja muuta liiga detailseks. Tegemist on riikliku seirega ja selles 

osas pole vajalik seaduse tasandi regulatsioon, kuna eraisikutele kohustusi ei panda. 

 

VS § 38 lg 7 ja § 263 lg 9 on samuti VPRD seire reguleerimisalas ja täpsustatakse VPRD lisa V 

ülevõtmisega. 

 

Seire osas tuleb eristada keskkonnaloa omaja seire kohustust ja selles osas kehtestada seaduse 

                                                                                                                                                                  
13.01.2010 
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tasandil selle kohustuse põhiline sisu ja metoodikate alused. Keskkonnaministeeriumi arvamuse 

kohaselt peab vee erikasutaja oma mõjupiirkonnas tegema veekogumi seisundi seiret nende 

bioloogiliste kvaliteedinäitajate osas, mida tema tegevus mõjutab. Sellega võib nõustuda. 

Määrusega saab metoodikaid täpsustada. 

 

Selles jaotises tuleb sätestada ka keskkonnaloa omaja kohustusliku keskkonnaseire andmete 

esitamise kord. KSÜS § 147 lg 6 sätestab, et need andmed tuleks esitada keskkonnaregistrisse, 

kuid otstarbekam on, et need esitatakse kõigepealt loa andjale ehk enamusel juhtudel 

Keskkonnaametile, kes omakorda esitab need keskkonnaregistrisse. Keskkonnaamet võib teha 

kontrollseiret ja selle tulemusena võidakse andmeid korrigeerida. Sellisel viisil välditakse 

valeandmete esitamist keskkonnaregistrisse. 

 

 

VS § 13 lg 2 sätestab: joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid kehtestab 

sotsiaalminister oma määrusega. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid 

jäävad keskkonnaseadustikust välja. See regulatsioon peaks olema rahvatervise seaduses. 

 

VS § 263 lg 10 sätestab: seiretulemuste alusel korrigeeritakse iga nelja aasta järel nitraaditundlikul 

alal kehtestatud kitsendusi ja kohustusi. Kitsendused ja kohustused saab sätestada üksnes seaduses. 

Korrigeerimist võib teha üksnes seaduses sätestatud kitsenduste piires ja seega on küsitav selle sätte 

vajalikkus. 

 

3. jaotis Veeregister 

 

Sellist jaotist ei tule, vt analüüsi allpool. 

 

VS § 36 lg 1 sätestab: veevarude arvestust peetakse vee hulga, taseme, omaduste, kasutamise ja 

kasutajate ning puuraukude, veehaarete ja põhjaveemaardlate kohta vastavalt keskkonnaregistri 

seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.  

 

KSÜS 9. peatükk (§§ 152-156) asendab keskkonnaregistri regulatsiooni üldises osas. Seda tuleks 

kindlasti täiendada volitusnormiga kehtestada keskkonnaregistri seaduse §-dega 27-33 

sätestatud keskkonnaseisundi arvestuse ja looduslike keskkonnategurite arvestuse andmed, 

mis on üldised ja hõlmavad kõiki keskkonna valdkondi.  
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Samuti peaks üldosas või määrusega selle alusel olema keskkonnaregistri pidamise regulatsioon – 

keskkonnaregistri seaduse 3. peatükk (§§ 38-57). Paragrahvid 38 ja 39 peaksid kindlasti olema 

seaduses, sest andmeandja ja andmete sisu regulatsioon on sedavõrd olulised ja ka eraõiguslikele 

isikutele kohustusi tekitavad. Samuti peavad üldosas olema keskkonnaregistri seaduse §id 42-46 

oma sisu olulisuse poolest ja põhusel, et nendega puudutatakse isikute õigusi -- juurdepääs 

keskkonnaregistri andmetele, andmete väljastamine, andmete avalikustamine, andmete 

keskkonnaregistris hoidmise aeg ja keskkonnaregistri arhiivi põhisätted. Seda ei saa jätta eriosasse, 

sest see kehtib kõigi andmete kohta. KSÜS § 155, mis viitas, et selline regulatsioon peaks paiknema 

eriosas, tuleb keskkonnaseadustikust välja jätta. Need on üldised ja valdkondade ülesed asjad. 

 

VS § 36 lg 2 sätestab: Kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete üleviimiseni 

keskkonnaregistrisse, peetakse veevarude arvestust riiklikus registris veekatastrina. VS § 36 lg 2 

alusel on kehtestatud riigi veekatastri pidamise põhimäärus.51  Riigi veekatastri pidamise eesmärk 

on Eestis paikneva vee hulga, taseme, kvaliteedi, kasutamise ja kasutajate arvestuse pidamine ning 

andmete pikaajaline hoidmine ja väljastamine (Põhimääruse p 1). See määrus tuleks ühildada KSÜS 

ja selle alusel kavandatava registri pidamise korra regulatsiooniga. 

 

VS § 36 lg 3 sätestab: veeteenuste kulude katmise põhimõtte rakendamiseks peetakse arvestust 

keskkonna- ja ressursikulude kohta kodumajapidamise, tööstuse ja põllumajanduse valdkonnas. See 

ei ole registri teema, vaid on keskkonnatasude teema, mis peaks minema keskkonnatasude 

seadusesse. 

 

KSÜS § 149 lg 1 sätestab: keskkonnaregistrisse kantud seireandmetele võimaldatakse juurdepääs 

käesoleva seadustiku üheksandas peatükis ja [viide eriosale] sätestatud korras. Juurdepääs 

andmetele peaks olema ainult üldosa teema, sest peaks olema ühtne kõigi andmete osas ja viide 

eriosale tuleks välja jätta. 

 

Seega ei ole veeregistri osasse midagi panna ja see jaotis jääb eriosast välja. 

 

VASTUTUS 

 

                                                 
51 Kättesaadav internetis: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13198942&id=241858;13136802 

18.11.2009 
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KSÜSis on 11. peatükis sätestatud keskkonnavastutuse skeem, mis on keskkonnakahju vältimine ja 

tekitatud kahju heastamine (KSÜS § 179 lg 1). Keskkonnakahju vältimine on meetmete 

rakendamine sündmuse, tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju ohu kõrvaldamiseks või 

võimaliku keskkonnakahju ulatuse vähendamiseks või saasteainete või muude kahjustavate tegurite 

ohjeldamiseks, leviku tõkestamiseks, kõrvaldamiseks või muul viisil mõjutamiseks, et piirata või 

vältida täiendavat keskkonnakahju ning kahju inimese tervisele või loodusobjekti või vee pakutava 

hüve kvaliteedi edasist halvenemist (edaspidi vältimismeetmed) (KSÜS § 183 lg 1). 

Vältimismeetmete rakendamiseks on vaja tuvastada kahju oht, aga ka juba tekkinud kahju 

 

Kui nt õli vm kemikaal maha voolab, siis on selge, et see võib imbuda pinnase kaudu põhjavette ja 

see tuleb kuidagi kokku korjata, kasutades vastavaid tehnoloogiaid. Siis on vältimismeetme sisu 

üsna selge. Pinnasekahju oht tuvastatakse vastavalt KSÜS § 180 lg-le 4. Sarnane säte võiks 

kohalduda ka veekahju ohu tuvastamisel, sest kui nt õli vm kemikaal voolab maha, siis on 

vaja hinnata, kas selline kogus võib mõjutada põhjavee seisundit. 

 

Kui keskkonnakahju ei õnnestu vältida, siis rakendub kahju heastamise mehhanism. 

Keskkonnakahju heastamine on meetmete rakendamine kahjustatud loodusvara või selle pakutava 

hüve taastamiseks, asendamiseks või kompenseerimiseks ning inimese tervist ohustavate oluliste 

riskide kõrvaldamiseks (edaspidi heastamismeetmed) (KSÜS § 183 lg 2). 

 

Kui seadusest või haldusaktist tulenevat nõuet või keeldu eirates, käitist tavapäratult käitades või 

ohtlike ainete, valmististe, toodete või jäätmetega toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel moonutatakse 

oluliselt maastikku, kahjustatakse veekogu, põhjavett või pinnast või viiakse jäätmed keskkonda, 

võib Keskkonna- ja Looduskaitseamet või Keskkonnainspektsioon ettekirjutusega panna kahju 

tekitajale maastiku, veekogu, põhjavee või pinnase algse olukorra taastamise ja selleks vajalike 

meetmete rakendamise kohustuse (KSÜS § 189 lg 1). Kui maastiku, veekogu, põhjavee või pinnase 

algse olukorra taastamine ei ole võimalik või otstarbekas, siis tuleb saavutada sellele võimalikult 

lähedane looduslik seisund (KSÜS § 189 lg 2). Selleks, et Keskkonnaamet või –inspektsioon saaks 

kahju tekitajale sellised kohustused panna, on vaja eriosas sisustada veele tekitatud kahju mõiste. 

Veele tekitatud kahju määratlemiseks ja tuvastamiseks on vajalikud teatud künnised, millest alates 

kahju heastamise skeem rakendub. 

 

KSÜS § 180 lg 1 p 2 annab veele tekitatud kahju üldmõiste -- oluline ebasoodne mõju 

pinnaveekogu või rannikuvee ökoloogilisele või keemilisele seisundile või ökoloogilisele 
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potentsiaalile või põhjaveekogumi keemilisele või kvantitatiivsele seisundile. Selline puhtalt 

seisundist lähtuv määratlus on vastutuse skeemi rakendumiseks ebapiisav.  

 

Heite piirväärtustest ei saa samuti lähtuda, sest veele tekitatud kahju mõiste tuleb sisustada läbi vee 

kvaliteedi. Heite piirväärtuse ületamisel rakenduvad kas väärteomenetlus või kõrgendatud 

keskkonnatasud (eeldusel, et kehtiv keskkonnatasude skeem jääb püsima).  

 

Olulise ebasoodsa mõju sisustamisel tuleks lähtuda muutusest keemilises või ökoloogilises 

seisundis või ökoloogilises potentsiaalis või põhjavee puhul ka kvantitatiivses seisundis võrreldes 

algse olukorraga. Selleks aga peaks teadma, milline oli algne olukord. Kui veekogust või põhjaveest 

ei ole enne kahju tekkimist proove võetud, siis on väga keeruline hinnata, milline oli algne olukord. 

Siis peaks võtma aluseks mingi piirkonna keskmised näitajad. Piirkonna keskmised näitajad saab 

määratleda kvaliteedi piirväärtusena.  

 

Keskkonnakvaliteedi piirväärtus on keskkonna keemilisele, füüsilisele või bioloogilisele näitajale 

kehtestatud piirväärtus, mida ei tohi inimese tervise ja keskkonna kaitsmise huvides ületada. Seega 

kui veele tekitatud kahju määratletakse olulise ebasoodsa muutusena veekogu keemilises või 

ökoloogilises seisundis, siis vastutuse skeemi rakendumiseks on vaja määratleda see piir millest 

alates on tegemist ebasoodsa muutusega. Kvaliteedi piirväärtus kehtestatakse selleks, et seda ei 

ületataks inimese tervise ja keskkonna kaitsmise huvides. Järelikult on kvaliteedi piirväärtuse 

ületamine piisav künnis keskkonnavastutuse tekkimiseks. Põhjavee puhul on kehtestatud 

saasteainete läviväärtused, mis oleksid samuti vastutuse rakendumise piirmääraks. 

 

Piirväärtused tuleb kehtestada järgmiste direktiivide alusel: 

põhjavee direktiiv (2006/118/EÜ) 

direktiiv põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest (80/68/EMÜ), mis 

kaotab kehtivuse alates 2013. aastast; 

keskkonnakvaliteedi standardite direktiiv (2008/105/EÜ), mis muudab muu hulgas veepoliitika 

raamdirektiivi X lisa; 

joogiveedirektiiv (80/778/EMÜ), mida on muudetud direktiiviga 98/83/EÜ; 

suplusveedirektiiv (76/160/EMÜ).52 

 

Eesti piirväärtusi käsitlevad peamised õigusaktid on järgmised: 



 126

Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid. Keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a 

määrus nr 12 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. 

määrus nr 82 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 

Nõuded suplusveele ja supelrannale. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74 

Ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinna- ja merevees. Keskkonnaministri 11. märtsi 2005. a 

määrus nr 17 (vananenud ja tuleb asendada 2008/105/EÜ lähtudes) 

Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate 

väärtused ning veeklasside määramise kord. Keskkonnaministri 10. mai 2004. a määrus nr 4753 

(asendub lähiajal uue (põhjaveedirektiiviga kooskõlas) oleva määrusega).   

 

Kui veekogumile kehtestatud kvaliteedi piirväärtust on ületatud, siis on tegemist 

keskkonnakahjuga ja sellele järgneb KSÜS vastutuse osa rakendumine.  

 

Kui põhjavee tase on oluliselt vähenenud alla õigusaktis sätestatud kvantitatiivse piiri, siis on 

samuti tegemist keskkonnakahjuga ja sellele järgneb KSÜS vastutuse osa rakendumine.  

 

Vee peatükis või selle alusel tuleb kehtestada vee kvaliteedi piirväärtused, et tuvastada 

ebasoodne muutus veekogumi keemilises seisundis. Peatüki koostamisel tuleb olemasolev 

piirväärtuste süsteem korrastada ja viia kooskõlla EL keskkonnaõigusega. 

 

Seepärast teeme ettepaneku lähtuda KSÜSis lisaks seisundiklassi halvenemisele ka vee 

kvaliteedi halvenemisest, mille puhul seisundiklass ei pruugi muutuda. KSÜS § 180 lg 1 p 2 

tuleks sõnastada järgmiselt: oluline ebasoodne mõju vee kvaliteedile või veerežiimile ja pinnavee- 

või põhjaveekogumi seisundiklassi halvenemine (edaspidi veele tekitatud kahju). KSÜS § 180 lg 3 

tuleks sõnastada järgmiselt: Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud olulise 

ebasoodsa mõju tuvastamisel lähtutakse vastavalt käesoleva seadustiku [looduskaitse ja vee 

peatükis] toodud keskkonnakvaliteedi piirväärtustest ja õigusnormidest. Nii on hõlmatud ka oluline 

ebasoodne muutus veekogu seisundiklassis. 

 

                                                                                                                                                                  
52 Kättesaadav internetis: http://eur-lex.europa.eu/et/index.htm 05.01.2010 
53 Kättesaadav internetis: www.riigiteataja.ee 05.01.2010 
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Pinna- ja põhjaveekogumitel on VPRD järgi teatud seisundiklassid, mis tuleb saavutada või mida 

tuleb hoida. Veekogumite seisundiklassist lähtumise võimalused keskkonnakahju 

määratlemisel on käesoleval ajal piiratud. Seisundiklasside määramist saab rakendada eelkõige 

keskkonnaseisundi edasise halvenemise vältimiseks. Tegemist on eesmärkidega, mis peaks olema 

saavutatud järk-järgult vastavate seaduses sätestatud veekaitse meetmete ja veemajanduskavade 

rakendamise kaudu. 

 

Siiski on enamuuritud aspektides veeklassi muutuse kasutamine kahju määramiseks teoreetiliselt 

võimalik selgete seisundi halvenemise juhtude korral (ka väljaspool saastuse juhte). Näiteks jõe 

vooluhulga lubamatu vähendamine ja järve veetaseme alandamine (VS mõiste „liigvähendamine“) 

toob sageli kaasa veekogumi seisundiklassi halvenemise (kalade hukkumine, järve täiskasvamine) 

ja sel juhul saaks nõuda kahju heastamist. 

 

 

JÄRELEVALVE JA VÄÄRTEOKOOSSEISUD 

Järelevalve 

Keskkonnajärelevalve kavandatakse reguleerida KSÜSis (10. peatükk). KSÜS järelevalve põhimõte 

on, et üldmeetmeid (korrakaitseseaduse54 § 22-251) kohaldatakse korrakaitseseaduse alusel ja neid 

keskkonnaseadustikus enam üle ei korrata. KSÜS sätestab ka järelevalvemeetmed, mis on erinevad 

võrreldes korrakaitseseadusega (§§ 170-178).  

 

Justiitsministeerium on seisukohal, et keskkonnajärelevalve meetmed peavad olema iga valdkonna 

juures eraldi, mitte üldisena nn „kataloogina“, kust inspektor vajadusel sobiva meetme valib. Seega 

jääb KSÜSist välja kogu meetmete osa ja kõik järelevalve meetmed sätestatakse eriosas.  

Alternatiivina  võiks kaaluda järelevalve meetmete kehtestamist üldosas nii, et eristuvad 

eriosa valdkonnad nagu need on peatükkides sätestatud ja inspektor võib mingis valdkonnas 

kasutada ainult selle valdkonna jaoks sätestatud meetmeid. 

 

Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu55 § 95 sätestab vee valdkonna 

järelevalve meetmed ja sellisena tuleks vee valdkonna meetmed ka keskkonnaseadustikku üle 

                                                 
54  Kättesaadav internetis: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=93502&u=20091217114240 

17.12.2009 
55 Kättesaadav internetis: 

http://www.riigikogu.ee/?ASSEMBLY=11&CRITERIA=equals&ID=&STATE=A&NAME=korrakaitseseaduse&IN
ITIATOR=%25&TYPE=%25&COMMITTEE=%25&SESSION=&op=ems&DEC=%25&DEC1=%25&START_D
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võtta. 

 

KSÜS-i tuleb tuua keskkonnajärelevalve seaduse eelnõu sätted, mis puudutavad abiinspektori 

instituuti (eelnõu 3. peatükk) ja andmekogusid (eelnõu § 6).56 

 

Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu § 95 p 1 (§ 394 lg 2 ja lg 3) sätestab 

järelevalve pädevuse jagunemise Keskkonnainspektsiooni, Terviseameti ja Veterinaar- ja 

Toiduameti vahel. Kuna joogivee valdkond alates sellest hetkest, kui vesi on maapõuest välja 

võetud, keskkonnaseadustikku ei tule, vaid on osa rahvatervise seaduse regulatsioonist, siis ei 

ole vajalik ka Terviseameti ja Veterinaar- ja Toiduameti pädevuse reguleerimine 

keskkonnaseadustikus. Samuti ei ole suplusvee regulatsioon osa keskkonnaseadustikust, vaid 

kuulub rahvatervise seaduse reguleerimisalasse. Keskkonnaseadustikus reguleeritakse 

põhjavee võtmine ja põhjavee kaitse, mille osas on pädev Keskkonnainspektsioon. 

 

Väärteokoosseisud 

 

Väärtegude eristamiseks keskkonna vastastest kuritegudest tuleks eelkõige defineerida oluline 

kahju ja suur kahju, sest KarS ja selle muutmise seaduse eelnõu määratlevad kuriteona neid 

tegusid, millega põhjustati oluline või suur kahju. Vee peatükis tuleb määratleda nende 

mõistete sisu veele tekitatud kahju osas. Ilmselt oleks tarvilik määrata ka pinnasele tekitatud 

olulise ja suure kahju sisu, sest KarS käsitleb ka seda kuriteona (§ 364, § 365 ja § 3682 

eelnõus, § 412). Arvan, et seda oleks käesoleval ajal sobilik teha vee peatükis. 

 

Keskkonnavaldkonna seaduste vastutuse ja järelevalvega seotud sätete muutmise seaduse eelnõu 

(edaspidi väärtegude eelnõu)57 § 1 punktiga 1 muudetakse VS §-s 383 sätestatud karistuse 

piirmäärasid. Kehtiva seaduse kohaselt on võimalik üleujutuse, soostumise või veekogu või 

põhjaveekihi veehulga lubamatu vähenemise põhjustamise eest karistada füüsilist isikut kuni 

100 trahviühikuga ning juriidilist isikut kuni 30 000 krooni suuruse rahatrahviga. Seletuskirja 

kohaselt paigutab Keskkonnainspektsioonis tehtud analüüs selle rikkumise olulise 

keskkonnamõjuga tegevuse alla (skaalal 1–4 on nimetatud norm saanud umbes 3 punkti võimaliku 

kahjuliku keskkonnamõju tekitamisega seonduvalt). Seetõttu tõstetakse karistusmäära nii füüsilisele 

kui ka juriidilisele isikule. Uue karistusmäära juures on arvestatud ka seda, et karistusseadustiku 

                                                                                                                                                                  
T=01.01.0001&END_DT=31.12.9999&ROW=0&page=eelnou_nimekiri&x=20&y=6 16.12.2009. 

56 Eelnõu 05.11.2009 seisuga 
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(edaspidi ka KarS) § 369 kohaselt on sama teokoosseis, kui lisaks on tekitatud ka oluline kahju 

keskkonnale, kvalifitseeritav kuriteona. Seetõttu tõstetakse füüsilise isiku karistusmäära kuni 200 

trahviühikuni ning juriidilise isiku karistusmäära kuni 300 000 kroonini.  

 

Väärtegude eelnõu § 1 punktiga 2 muudetakse § 384 ning täpsustatakse kõigepealt teokoosseisu. 

Kehtiva sõnastuse kohaselt on karistatav vee võtmine vee erikasutusloata, kui luba oli nõutav, või 

vee erikasutusloa nõuete rikkumine. Nimetatud teokoosseisu kirjeldus ei ole täpne, sest selle 

sõnastus ei hõlma kõiki veeseaduse § 8 lõikes 2 sätestatud tegusid. Veeseaduse § 8 lõike 2 kohaselt 

(veeseaduse muutmise seaduse eelnõu sõnastuses) peab vee erikasutusluba olema, kui  

1) võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3 ööpäevas; 

2) võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas; 

3) võetakse mineraalvett; 

4) juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse; 

5) toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine, vee ümberjuhtimine või 

hüdroenergia kasutamine; 

6) toimub veekogu rajamine, likvideerimine, süvendamine või veekogu põhja pinnase 

paigaldamine; 

7) uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 

8) toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine; 

9) vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;  

10) toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva regulaarne 

ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või lossimine; 

11) veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 

12)veekogus kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn; 

13)juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 

 

Sõnastuse kohaselt ei ole sanktsiooniga hõlmatud punktides 4–9 nimetatud tegevus. Eelnõu 

sõnastuse kohaselt karistatakse vee või veekogu kasutamise eest vee erikasutusloata, kui luba oli 

nõutav, või vee erikasutusloa nõuete rikkumise eest. Lisaks tõstetakse nii füüsilise kui juriidilise 

isiku karistusmäära maksimaalse võimaliku määrani. Aluseks on võetud rikkumise olulisus ning 

selle kahjulik mõju keskkonnale.58  

 

                                                                                                                                                                  
57 Kättesaadav internetis: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253551 30.01.2010 
58  Väärtegude eelnõu seletuskiri. Kättesaadav samas 
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Väärtegude eelnõu § 1 p-ga 3 tunnistatakse kehtetuks § 385 (vee kaitse ja kasutamise korra 

rikkumine). See säte on väga üldine ja selle asemele kavandatakse rida uusi sätteid:  

§ 3812 - kallasraja ebaseaduslik sulgemine või kinnise territooriumi tähistamata jätmine või sellest 

möödapääsu võimaldamata jätmine; 

§ 3813 - hüdrogeoloogiliste tööde tegemine ilma litsentsita 

§ 3814 - veeuuringute tegemiseks proovide võtmise keelamine 

§ 3815 - veeliikluse nõuete rikkumine 

§ 3816 - veekogu ja põhjavee kaitsmiseks reostamise, risustamise ja liigvähendamise eest 

kehtestatud nõuete rikkumine. 

 

Paragrahv 3814 sätestab karistuse veeuuringute tegemiseks proovide võtmise keelamise eest. 

Keelamise sõna pole asjakohane, pigem tuleks kasutada sõna takistamine.  

 

Kui joogivee regulatsioon on kavas sätestada rahvatervise seaduses, siis ei ole kohane vee osa 

väärtegude all sätestada joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuete rikkumise väärkoosseisu (väärtegude 

eelnõu § 387). 

 

Väärtegude eelnõu on vastuolus korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõuga VS 

§ 40 osas. Viimane tunnistab VS § 40 kehtetuks, aga väärtegude eelnõuga seda muudetakse 

pädevuse ja ettekirjutuste tegemise osas. VS § 40 tuleks kehtetuks tunnistada põhjusel, et selle 

sätted on reguleeritud või saavad olema reguleeritud KSÜSis ja vee peatükis või 

korrakaitseseaduses. 

 

Väärtegude peatükki tuleb täiendada koosseisuga naftareostuskahju konventsioonide 

rakendamiseks kehtestatud kohustuste rikkumise eest. 

 

Väärtegude eelnõu (arvestades märkusi ja tervikteksti koos veeseadusega) on vastuvõetav ja 

selline võiks see osa olla ka keskkonnaseadustikus.  
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tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ. Arvutivõrgus: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:ET:PDF  

8. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC. 

Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/com_2006_0232_en.pdf 

 

EL soovitused 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2002/413/EÜ, 30. mai 2002, Euroopa rannikualade 

integreeritud haldamise strateegia elluviimiseks. Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:HTML 
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1. Vesilaki 19.5.1961/264 (Soome veeseadus). 1961. Arvutivõrgus: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610264?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpik
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7. Rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978)  
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2. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ (RT I 
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3. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse 
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Ministri määrused 
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2. Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002. a määrus nr 3 „Veeuuringut teostava proovivõtja 

atesteerimise kord“ (RTL 2002, 14, 175) 

3. Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määrus nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee 
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erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike 

materjalide loetelu ja loa vormid“ (RTL 2002, 48, 664) 

4. Keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määrus nr 12 „Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete 

sisalduse piirnormid“ (RTL 2004, 40, 662) 
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6. Keskkonnaministri 11. märtsi 2005. a määrus nr 17 „Ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinna- 

ja merevees“ (RTL 2005, 32, 447) 

7. Keskkonnaministri 27. juuli 2009. a määrus nr 39 „Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme 

alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta“ (RTL 2009, 63, 917) 

8. Keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määrus nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja 

nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite 

seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning 

seisundiklasside määramise kord“ (RTL 2009, 64, 941) 

9. Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määrus nr 75 “Põhjaveekogumite moodustamise kord 

ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite 

seisundiklassid, põhjaveekogumite seisundiklassidele vastavad keemiliste näitajate väärtused ja 

koguseliste näitajate tingimused, põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee saasteainesisalduse 

läviväärtused ning põhjaveekogumi seisundiklassi määramise kord“ (RTL 2010, 2, 22) 

10. Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määrus nr 5 „Keskkonnaameti põhimäärus“ (RTL 2009, 
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11. Keskkonnaministri 27.07.2009 määrus nr 39 „Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme 
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5. PEATÜKK. ATMOSFÄÄRIÕHU KAITSE 

1. PEATÜKI STRUKTUUR 

1. jagu. ÜLDSÄTTED 

2. jagu. VÄLISÕHU KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE KVALITEET 

Jaotis 2.1 Välisõhu kvaliteedi hindamine 

Jaotis 2.2 Müra, valgusreostus 

Jaotis 2.3 Avalikkuse teavitamine välisõhu saastatusest. 

3. jagu. SAASTEAINETE HEITKOGUSTE REGULEERIMINE 

Jaotis 3.1 Välisõhu saastamise vähendamise korralduslikud meetmed. 

Jaotis 3.2 Saasteaine lubatud heitkogus ja heitkoguse määramise meetodid 

Jaotis 3.3 Paikse saasteallika saasteainete heitkoguste piirväärtused 

Jaotis 3.4 Muud paikse saasteallika heitkoguste vähendamise meetmed 

Jaotis 3.5 Liikuva saasteallika heitkoguste vähendamise meetmed 

Jaotis 3.6 Saasteainete heitkoguste vähendamine toodetes 

4. jagu. OSOONIKIHI KAITSMINE 

Jaotis 4.1 Üldsätted ja osoonikihti kahandavate ainete käitlemise üldised 

vähendamismeetmed 

Jaotis 4.2 Osoonikihti kahandavate ainetega tegelevate ettevõtjate kohustused  

5. jagu. KASVUHOONEGAASID JA KLIIMAMUUTUS 

Jaotis 5.1 Üldsätted ja kasvuhoonegaaside üldised vähendamismeetmed 

Jaotis 5.2 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteem 

Jaotis 5.3 Projektitegevus 

Jaotis 5.4 Keskkonnaloa õhu saastamiseks erisätted kauplemise korral ja käitajate 

õigused ja kohustused 

Jaotis 5.5 Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete paigaldamise, 

hooldamise ja teenindamise tegevusluba ja kutsetunnistus  

Jaotis 5.6  Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega tegelevate ettevõtjate kohustused 

Jaotis 5.7 Süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine, säilitamisluba ja käitajate õigused 

ja kohustused 

6. jagu. VASTUTUS 
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2. STRUKTUURIOSADE LÜHIKE KIRJELDUS JA PEAMISED 

REGULATSIOONIETTEPANEKUD 

 

Võrreldes välisõhu kaitse seadusega (edaspidi VÕKS), püütakse atmosfääri kaitset puudutava 

peatüki struktuuris enam eristada ja süstematiseerida ühelt poolt õhu kvaliteeti ja teiselt poolt 

saasteainete heitkoguseid puudutavat regulatsiooni. Peatükis käsitletakse atmosfääri kaitset 

tervikuna ja sellele viitab ka peatüki uus pealkiri, et tegeletakse erinevate atmosfäärikihtide 

kaitsega, st nii troposfääri kui ka stratosfääri kaitsega. Hetkel kehtiva VÕKS-i nimi viitab ainult 

välisõhu ehk troposfääri alumise kihi kaitse reguleerimisele, kuigi tegelikkuses reguleerib VÕKS ka 

stratosfääri kaitset. Eraldi jaotises reguleeritakse õhu kvaliteedi hindamise põhimõtteid ning selle 

määramise metoodikaid. Saasteainete heitkoguste regulatsiooni puudutav normistik koondatakse 

eraldi jakku, et heitkoguste kontrolli ja vähendamist puudutavad võimalused/meetmed joonistuksid 

reljeefsemalt välja ning nende sisu muutuks selgemaks ja rakendamine seeläbi hõlpsamaks ning 

reaalselt teostatavaks. Muudatuste tegemisel järgitakse eelkõige EL tasemel välisõhu kvaliteeti 

reguleerivaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, 

elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (edaspidi 

direktiiv 2004/107/EÜ) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/50/EÜ Välisõhu 

kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (edaspidi direktiiv 2008/50/EÜ), milles 

kehtestatud meetmed tuleb liikmesriikidel üle võtta 11. juuniks 2010, saasteainete heitkoguseid 

reguleerivaid EL direktiive nagu 1999/13/EÜ, mis käsitleb teatavates toimingutes ja seadeldistes 

orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite piiramise 

kohta (edaspidi direktiiv 1999/13/EÜ), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ 

teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta (edaspidi direktiiv 

2001/80/EÜ), mis asendatakse uue tööstusheite direktiiviga ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete riiklike ülemmäärade kohta (edaspidi direktiiv 

2001/81/EÜ). 

 

Kontseptsiooni järgi paigutatakse erinevaid tooteid (nt sõidukid, kütused) puudutavad normid eraldi 

jaotisesse heitkoguste reguleerimise jakku ning suuri põletusseadmeid puudutavad normid 

paigutatakse vastavalt nende sisule muudesse struktuuriüksustesse. 

 

1. JAGU. ÜLDSÄTTED 

Vastavasse jakku koondatakse kogu peatüki seisukohalt olulised mõisted, vältides mõistete 
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ülemäärast kuhjamist peatüki algusesse. Üldsätetesse on võimalik koondada ka peatüki seisukohast 

universaalsed põhimõtted ning (käitaja) kohustused seoses atmosfääri kaitsega. Täpsustatakse 

olemasolevaid mõisteid. 

 

Kehtivas Välisõhu kaitse seaduses (VÕKS) on reguleeritud olulisemad mõisted seaduse esimeses 

jaos, paragrahvides 2 kuni 13. Olulisemad mõisted mida reguleerib kehtiv VÕKS ning, mis 

sätestakse ka antud peatüki üldsätetes. Lisatakse mõningad uued definitsioonid. Kehtivas VÕKS-is 

on reguleeritud järgmised üldised mõisted: 

§ 2. Välisõhk 

§ 3. Välisõhu keemiline mõjutamine 

§ 4. Saasteaine 

§ 5. Välisõhu füüsikaline mõjutamine 

§ 6. Ebasoodsad ilmastikutingimused 

§ 7. Saasteallikas 

§ 8. Välisõhu saastatuse tase 

§ 9. Saastatuse taseme piirväärtus 

§ 10. Saastetaluvuse piirmäär 

§ 11. Saasteaine sisalduse häiretase 

§ 12. Saasteaine sisaldusest teavitamise tase 

§ 13. Saastatuse taseme sihtväärtus 

 

Peamiseks probleemiks on mõistete aegunud definitsioonid. Alljärgnevalt on toodud mõisted, mida 

on kavas korrigeerida.  

 

VÕKS § 2 kohaselt on Välisõhk troposfääri hooneväline õhk, välja arvatud õhk töökeskkonnas. 

Antud definitsiooni kasutamisel on vajalik töökeskkonna defineerimine. Vastavalt Töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse § 3: Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Sellest lähtuvalt võib 

tõusetuda küsimus, et kas näiteks tänaval töötavat inimest – asfaldipanek, müüjad, põllul kündmine, 

kojamees jne – ümbritseb töökeskkond või välisõhk. Kui töökeskkond, siis kuidas tagatakse 

kõrvalistele isikutele välisõhu normidele vastav õhu kvaliteet? Kui välisõhk, siis kuidas tagatakse 

välisõhu kvaliteedi normid? Lisaks on endiselt probleemiks ruumiõhu ebapiisav regulatsioon. 

Ettepanek: uus definitsioon „Välisõhk on troposfääri hooneväline õhk”, mis on kooskõlas 

välisõhu kvaliteedi direktiiviga 2008/50/EÜ ning antud definitsiooni kasutatakse ka VÕKS 

muutmise eelnõus. 
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VÕKS § 4 kohaselt on Saasteaine on keemiline aine, välja arvatud radioaktiivne aine, või ainete 

segu, mis oma omaduste tõttu ja eraldumisel välisõhku tegevuse otsesel või kaudsel tagajärjel võib 

kahjustada inimese tervist või keskkonda. Ettepanek uus definitsioon, mis oleks kooskõlas 

välisõhu kvaliteedi direktiiviga 2008/50/EÜ: „Saasteaine on igasugune välisõhus olev aine või 

ainete segu, mis võib kahjustada inimese tervist või keskkonda”. Antud definitsiooni kasutatakse 

ka VÕKS muutmise eelnõus. 

 

VÕKS §6 kohaselt on Ebasoodsad ilmastikutingimused käesoleva seaduse tähenduses on 

maapinnalähedases õhukihis saasteainete akumuleerumist soodustavad tingimused, nagu 

omavahelises koostoimes temperatuuri inversioon vahetult maapinnalähedases õhukihis, 

vertikaalse turbulentsi puudumine ja tuulekiirus null kuni kaks meetrit sekundis. Praeguse 

definitsiooni kohaselt ei saa praktikas ebasoodsaid ilmastikutingimusi esineda, kuna vertikaalse 

turbulentsi puudumine maapinnalähedases õhukihis on rangelt võttes võimatu. Arvatavasti oleks 

otstarbekam antud definitsiooni asemel kasutada atmosfääri stabiilsusklasside klassifikatsiooni, nt 

Pasquilli järgi, mille põhjal hinnatakse atmosfääri seisundit tugevast inversioonist tugeva 

konvektsioonini kaudselt päevaaja, tuule tugevuse ja pilvisuse järgi. Pasquilli põhjal jaotatakse 

atmosfäär stabiilsusklassidesse A kuni F, milles A märgib väga ebastabiilset atmosfääri ning F 

stabiilset atmosfääri. Definitsiooni täpsustamine on oluline, kuna sellest lähtuvad välisõhu 

kvaliteedi prognoosarvutused, mis võimaldavad hinnata saasteallikate poolt emiteeritavate 

saasteainete heitkoguste mõju välisõhu kvaliteedile vastavalt valitsevale atmosfääri 

stabiilsusklassile ning vajadusel rakendada ebasoodsatel tingimustel heitkoguste piiramist. Uus 

definitsioon koostatakse edasises koostöös Keskkonnaministeeriumi ja EMHI-ga. 

 

VÕKS §7 kohaselt on Saasteallikas käesoleva seaduse tähenduses on saasteaineid, müra, 

ioniseerivat või ioniseeriva toimeta kiirgust ning infra- või ultraheli välisõhku suunav või eraldav 

objekt. Saasteallikad jagunevad paikseteks ja liikuvateks saasteallikateks. Vajalik on defineerida 

saasteallikad (heiteallikad) lisaks liikuvuse põhjal ka saasteallika geomeetria põhjal, kuna lisaks 

punktallikatele omavad olulist mõju välisõhu kvaliteedile ka teised saasteallikad. Uue definitsiooni 

ettepanek: Heiteallikas käesoleva seaduse tähenduses on saasteaineid, müra, ning infra- või 

ultraheli välisõhku suunav või eraldav objekt .  

(2) Heiteallikate liigid saasteallika geomeetria põhjal:  

1) punktheiteallikas on heiteallikas, mille heited on suunatud välisõhku gaasikäigu kaudu; 

2) joonheiteallikas, mille heited erituvad piki teatud joont; 
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3) pindheiteallikas on heiteid eritav pind, mis üldjuhul on horisontaalne; 

4) ruumheiteallikas on ruumilise struktuuriga ning koosneb paljudest punkt-, joon- või 

pindheiteallikatest. 

(3) Heiteallikate liigid heiteallika liikuvuse põhjal: 

1) paikne heiteallikas on püsiva asukohaga heiteallikas, kaasa arvatud teatud aja tagant 

teisaldatav heiteallikas; 

2) liikuv heiteallikas on püsiva asukohata heiteallikas, mis samal ajal saasteainete välisõhku 
eraldamisega võib vahetada asukohta. 

(4) Lõikes 2 nimetatud heiteallikad võivad olla nii paiksed kui liikuvad heiteallikad.“ 

Antud definitsiooni kasutatakse ka VÕKS muutmise eelnõus. 

 

Uued mõisted 

Uue mõistena tuleks defineerida tootmisterritoorium, kuna see on oluline välisõhu kvaliteedi 

piirväärtuse täitmise osas. Välisõhu kvaliteedi piirväärtused kehtivad VÕKS mõistes käitise 

tootmisterritooriumist väljaspool ning käitisele lubatud heitkoguse jagamisel arvestatakse eelkõige 

seda, kuidas on käitise maksimaalse võimsuse juures tagatud välisõhu kvaliteedi piirväärtused 

käitise tootmisterritooriumi piiril. Samas näeb välisõhu kvaliteedi direktiiv 2008/50/EÜ ette ka 

teatud erandid nagu: 

Vastavust inimese tervise kaitse eesmärgil kehtestatud piirväärtustele ei hinnata järgmistes 

kohtades: 

a) mis tahes koht, mis asub piirkonnas, kuhu avalikkusel puudub juurdepääs ja kus ei ole püsivat 

asustust; 

b) vastavalt artikli 2 lõikele 1 tööstusettevõtete territooriumidel või tööstusrajatistes, mille suhtes 

kohaldatakse kõiki asjakohaseid töötervishoidu reguleerivaid õigusakte; 

c) sõiduteed; ja teede suunavööndite vahelised alad, välja arvatud juhul, kui jalakäijatel on 

juurdepääs suunavööndite vahelisele alale. 

Seega ei kohusta direktiiv teostama piirväärtustele vastavuse hindamist antud kohtades, mis 

teoreetiliselt tähendab, et teatud mööndustel on võimalik välisõhu kvaliteedi piirväärtusi ületada. 

Praktikas ei pruugi punktil a) kuigi suurt mõju olla, kuna punkti a) tingimustele vastavat käitise 

asukohta on keeruline leida. Punkti c) rakendamine on praktikas realistlik. Antud erisustega tuleb 

arvestada ning sätestada see välisõhu kvaliteedi jaotises, konkreetselt välisõhu kvaliteedi hindamise 

paragrahvis. 
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Definitsiooni ettepanek: Tootmisterritoorium on käesoleva seaduse tähenduses käitise 

toimimiseks vajalik ning seaduslikus kasutuses olev maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest 

maaüksusest, kus paiknevad saasteallikad ja mida käitab üks või mitu füüsilist või juriidilist 

isikut. Antud definitsiooni kasutatakse ka VÕKS muutmise eelnõus. 

 

Juhul, kui keskkonnaseadustiku üldosas sätestatakse, et parim võimalik tehnika on kohustuslik 

kõigile käitistele, tuleb lisada atmosfäärikaitse peatükki täiendus, mis eristaks tööstusheite direktiivi 

reguleerimisalasse ja lihtlubadega reguleeritavatele käitistele mõnevõrra erinevad tingimused. Nö 

BREFid kehtivad tööstusheite direktiivi reguleerimisalasse jäävatele käitistele ega laiene 

väiksematele käitistele. Lihtlubadega koormatud käitiste puhul on oluline eeskätt välisõhu 

kvaliteedi piirväärtustest kinnipidamine tootmisterritooriumi piiril. Keskkonnaministeerium on 

seisukohal, et PVT nõue ei peaks kehtima kõikidel käitistele, kuna sellega koormataks liigselt 

väikseid käitisi ning praktikas kontrollitakse antud kategooria ettevõtete puhul siiski vaid 

keskkonna kvaliteedinormidest kinnipidamist. VÕKS § 88 sätestab, et 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. 

Kui saasteluba, keskkonnakompleksluba või jäätmepõletamist käsitlev jäätmeluba nõuab 

saasteainete püüdmist või see on kavandatud ehitusprojektis, on töötamine püüdeseadmeteta või 

rikkis püüdeseadmetega keelatud. 

 

Ettepanek PVT definitsiooni laiendus välisõhu osas: Sätestada põhiosas VÕKS § 88 ja 89, 

kuid kaaluda väiksemate heiteallikate puhul täpsustust, et välisõhu puhul loetakse PVT 

nõuded täidetuks kui välisõhu kvaliteedi piirväärtused ettevõtte tootmisterritooriumi piiril on 

tagatud ning käitis kasutab keskkonnaloas sätestatud tehnoloogiat. 

 

Uue mõistena on vaja defineerida valgusreostus, kuna antud temaatika on seaduse tasemel VÕKS-is 

reguleerimata ning tegemist on teatud piirkondades elanikkonda tõsiselt häiriva nähtusega. 

Valgusreostusega kaasnevad probleemid on seotud eelkõige energia raiskamisega, liigne tehisvalgus 

mõjub negatiivselt inimeste ja loomade psühholoogiale, sellega võivad kaasneda olulised mõjud 

ökosüsteemidele ning astronoomiale. Välisõhu peatükis on valgusreostuse definitsioon ning 

volitusnorm KOV-ile antud temaatika reguleerimiseks müra ja valgusreostuse jaotises. Esialgne 

ettepanek uue definitsiooni osas: valgusreostus on liigne või pealetükkiv tehisvalgus. 
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2. JAGU. VÄLISÕHU KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE KVALITEE T 

 

Regulatsioon on vajalik jagada alajaotisteks. Välisõhu kvaliteedi tagamisega seotud tegevuskavade 

regulatsioon (nt VÕKS § 50) ja nendega seonduv (nt piirkonnad) on võimalik esitada nii õhu 

kvaliteeti kui ka heitkoguseid reguleerivas jaos. Eraldi jaotisse koondatakse õhu kvaliteedi (nii 

keemilised kui füüsikalised) hindamispõhimõtted ja kvaliteedi hindamise meetodid, sh välisõhu 

kvaliteedi seire põhimõtted. Müra regulatsioonis olulisi muudatusi ette pole näha. Eraldi kaalumist 

vajab valgusreostuse regulatsiooni vajalikkus riigi tasemel või piisab KOV regulatsioonidest. Õhu 

kvaliteedi jaos leiab reguleerimist ka avalikkuse teavitamine välisõhu saastatusest, mis on 

otstarbekas esitada eraldiseisvas jaotises. 

 

Jaotis 2.1 Välisõhu kvaliteet 

 

Kehtivas VÕKS-is reguleerib välisõhu kvaliteeti seaduse 2. jagu, § 14 kuni 36, mis käsitlevad: 

välisõhu kvaliteedi hindamise põhimõtteid, Euroopa Liidu tasemel reguleeritud esmatähtsaid 

saasteaineid, sh keskkonnaministri määrusega sätestatud saasteainete välisõhu sisalduse või 

sadenemise määramise korda, välisõhu saastatuse taseme määramise erinevaid meetodeid ja korda, 

pideva seire teostamise kohustust riigi tasemel, riigi jaotust piirkondadeks ja linnastuteks välisõhu 

kvaliteedi järgi, saasteallika mõjupiirkonda, tingimusi kuidas ja mis tingimustel võib kasutada 

otseseid mõõtmisi ja modelleerimist kombineerituna ning mis tingimustel võib välisõhu kvaliteedi 

hindamisel piirduda modelleerimise ja objektiivse hindamisega. Antud jaos on reguleeritud 

keskkonnaministri määrusega ka välisõhu kvaliteedi piir- ja sihtväärtused, saastetaluvuse piirmäär, 

saasteaine sisalduse häiretase ja kaugema eesmärgi ning saasteaine sisaldusest teavitamise tase. 

Kehtestatud on piir- ja sihtväärtuste kehtimine saasteallika mõjupiirkonnas ning võimalused 

rangemate piirväärtuste kehtestamiseks elanikkonna tundlike gruppide tervis kaitseks Terviseameti 

ettepanekul. § 32 sätestab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 

taasviimistlusmaterjalide käitlemise erinõuded. § 33. sätestab saasteallika valdaja meetmed 

saasteainete heitkoguste vähendamiseks välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtuste ületamise 

korral. § 34 reguleerib ebameeldiva või ärritava lõhnaga ainega seonduvat. § 35 defineerib 

saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme, mille täpsem regulatsioon on kehtestatud 

keskkonnaministri määrusega. § 36 kohaselt loetakse välisõhk oluliselt saastatuks ja saastatuse 

taseme piirväärtus ületatuks, kui piirkonna välisõhu kvaliteedi pideva seire korral:  
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1) vääveldioksiidiga saastatuse tase ületab inimese tervise kaitseks kehtestatud ühe tunni keskmise 

piirväärtuse rohkem kui 24 korral ühe kalendriaasta jooksul või ökosüsteemide kaitseks kehtestatud 

24 tunni keskmise piirväärtuse vähemalt kolmel korral ühe kalendriaasta jooksul; 

2) lämmastikoksiididega saastatuse tase ületab inimese tervise kaitseks kehtestatud ühe tunni 

keskmise piirväärtuse rohkem kui 18 korral ühe kalendriaasta jooksul; 

3) välisõhu hindamise seisukohalt esmatähtsuseta saasteainete tase ületab 18 ööpäeval ühe 

kalendriaasta jooksul või kahel ööpäeval ühe kalendrikuu jooksul 24 tunni keskmise piirväärtuse 

või kui 5 protsenti ühe ööpäeva jooksul võetud saasteainete proovidest ületavad ühe tunni keskmist 

piirväärtust enam kui 30 protsenti. 

 

Uues jaotises on kajastatud kehtiva VÕKS paragrahvid 14 kuni 21, 23, 26, 28 kuni 31, 33 kuni 36, 

millest mõningaid oluliselt täiendatakse või muudetakse. Jaotises koondatakse välisõhu kvaliteedi 

hindamise seisukohalt olulised sätted nagu välisõhu kvaliteedi hindamise põhimõtted, esmatähtsate 

ja esmatähtsusetute saasteainete regulatsioon, välisõhu kvaliteedi hindamise metoodikad, riigi 

jaotus välisõhu kvaliteedi seisukohalt, ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine regulatsioon, st 

konkreetset normväärtust mitteületava aine sisaldus välisõhus ja riikliku välisõhu kvaliteedi seire 

teostamine. Alljärgnevalt on toodud olulisemad paragrahvid, mida on kavas muuta või kustutada: 

Kehtivas seaduse § 22 kohaselt on 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. Praktikas 

taolise regulatsiooni järgi vajadus puudub kuna välisõhu kvaliteedi hindamisel ei ole saasteallika 

mõjupiirkonnal tähtsust, kuna hinnatakse piirkonna või ettevõtte summaarseid ja/või maksimaalseid 

tasemeid. Ettepanek oleks paragrahv 22 ja sellega seotud § 27 ja KKM määruse nr 119 par 3 

lg 2 p 10, KKM määruse nr 46 par 2 lg 3 viited mõjupiirkonnale ja Keskkonnaseire seaduse 

par 5 lg 1 kustutada. 

 

Kehtivas seaduse § 21 reguleerib  riigi territooriumi jaotust piirkondadeks välisõhu kvaliteedi järgi. 

Välisõhu kvaliteedi direktiivi 2008/50/EÜ kohaselt tuleks välisõhu kvaliteedi hindamisel järgida 

ühist lähenemisviisi vastavalt ühistele hindamiskriteeriumidele. Välisõhu kvaliteedi hindamisel 

tuleks arvesse võtta õhusaastega kokku puutuva elanikkonna ja ökosüsteemide suurust. Seetõttu 

oleks asjakohane jagada liikmesriikide territooriumid rahvastikutihedust kajastades piirkondadeks 

või linnastuteks. Riigi jaotus piirkondadeks ei pea põhinema vaid välisõhu kvaliteedi seisukohast 

nagu see on hetkel kehtivas seaduses. Paljud liikmesriigid on kehtestanud riigi piirkonnad eraldi 

olulisematele saasteainetele. Probleem võib antud valdkonnas tekkida nt teatud saasteaine 
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piirväärtuste ületamise korral ning kui kehtiv piirkond on suur, siis tuleb rakendada heitkoguste 

vähendamise meetmeid kogu piirkonnas, mis omakorda võib kaasa tuua ebamõistlikke kulutusi. 

Ettepanek oleks nimetada antud paragrahv ümber: Riigi territooriumi jaotus piirkondadeks. 

Sätestada KKM määruse muutmisega lisaks teised võimalused piirkondade moodustamiseks. 

 

Kehtivas seaduses on liiga detailne regulatsioon otseste mõõtmiste, modelleerimise ja/või 

objektiivse hindamise kombineeritult kasutamise kohta (§ 24, 25), mis oma detailsusastmelt ja sisult 

sobiks pigem keskkonnaministri määrusesse nr 120, mis reguleerib välisõhu saastatuse taseme 

määramise korda. Ettepanek antud teemat reguleerida keskkonnaministri määruse tasemel. 

 

Vastavalt VÕKS § 26 sätestatakse keskkonnaministri määrusega saastatuse taseme piir- ja 

sihtväärtuste, saastetaluvuse piirmäära, saasteaine sisalduse häiretaseme, kaugema eesmärgi ning 

saasteaine sisaldusest teavitamise tase. Antud määrus sisaldab vastavaid väärtusi ligi 90-le erinevale 

saasteainele, millest 13 on esmatähtsad saasteained ja ülejäänud esmatähtsuseta saasteained. 

Esimeste puhul on piir- ja sihtväärtused sätestatud direktiivides, teiste puhul kehtivad siseriiklikult 

kehtestatud piirväärtused. Kusjuures mõningate siseriiklike piirväärtuste määrad on oluliselt 

karmimad kui näiteks Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) vastavad näitajad. Ettepanek: 

Uute siseriiklike piirväärtuste kehtestamiseks tuleks luua selged alused, kuidas ja mis alustel 

piirväärtusi kehtestatakse. Piirväärtuste puhul võiks lähtuda üldjuhul WHO vastavatest 

näitajatest. 

 

VÕKS § 32 ja 321 sätestavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning 

sõidukite taasviimistlusmaterjalide käitlemisele erinõuded ning nõuete täitmise osas järelevalvet 

teostavad asutused. Keskkonnainspektsioon vastutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate 

värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide kasutamisele esitatavate nõuete täitmise 

osas; Tarbijakaitseamet vastutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning 

sõidukite taasviimistlusmaterjalide märgistusele esitatavate nõuete täitmise osas jaemüügis, Maksu- 

ja Tolliamet vastutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 

taasviimistlusmaterjalide sisseveole esitatavate nõuete täitmise osas ja Terviseamet vastutab 

lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide 

märgistusele esitatavate nõuete täitmise osas hulgimüügis. Ettepanek oleks antud regulatsioon 

tõsta täies ulatuses jaotisse 3.6 Saasteainete heitkoguste vähendamine toodetes. 

 

VÕKS § 36 lg 3, mille kohaselt välisõhk loetakse oluliselt saastatuks ja saastatuse taseme 
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piirväärtus ületatuks, kui piirkonna välisõhu kvaliteedi pideva seire korral - välisõhu kvaliteedi 

hindamise seisukohalt esmatähtsuseta saasteainetega saastatuse tase ületab 18 ööpäeval ühe 

kalendriaasta jooksul või kahel ööpäeval ühe kalendrikuu jooksul 24 tunni keskmise piirväärtuse 

või kui 5% ühe ööpäeva jooksul võetud saasteainete proovidest ületavad ühe tunni keskmist 

piirväärtust enam kui 30 %. Antud lõikega on legaliseeritud 1h piirväärtuse ületamise kriteerium, 

kuna 1h piirväärtust võidakse ületada aastas pidevseire puhul kogu aeg kui ületamine on alla 30%. 

Sisuliselt kehtib antud lõike mõistes pidevseire teostajale piirväärtus 1,3 SPV1 ja vähemalt 365 

korral võib ööpäevas 1,2 tundi (5% ajast) olla mis tahes tase ehk ületada mis tahes piirväärtuseid. 

Selle lõike järgi kehtivad pidevseire teostajatele teised piirväärtused kui teistele ettevõtetele. 

Piirväärtuse eesmärk on eelkõige inimtervise kaitse, ehk antud lõike loogika kohaselt peab 

pidevseire olemasolu korral seal piirkonnas elavad isikud taluma kõrgemaid saastetasemeid. 

Ettepanek antud lõige taolisel kujul kustutada. 

 

Välisõhu kvaliteedi direktiiv reguleerib lisaks teatud juhud, mil peab arvestama looduslikest 

saasteallikatest pärinevate heitkogustega. Uue regulatsioonina lisatakse looduslikest saasteallikatest 

pärinevate saasteainete heitkoguste määramise kord, mis on peenosakeste seisukohalt ülioluline, 

kuna peenosakeste kõrgenenud tasemete tekkes võivad looduslikud allikad olulised olla. Looduslike 

saasteallikate arvestamise kord võimaldab riikliku seire teostajal edastada Euroopa Komisjonile 

vaadeldava aasta kohta nende piirkondade loetelu, kus konkreetse saasteaine välisõhus sisalduse 

piirväärtuse ületamine on seostatav looduslike allikatega. Seire teostaja esitab andmed saasteainete 

sisalduse ja allikate kohta ning tõendid, mis näitavad, et normi piirväärtuse ületamine on tingitud 

looduslikest allikatest. Lisaks võib välisõhu kvaliteedi pideva seire riigi tasandil teostaja võib 

kindlaks määrata piirkonnad, kus PM10 sisalduse piirväärtust välisõhus ületatakse pärast talvist 

teede liivatamist välisõhku sattuvate peente osakestePM10 tõttu. Lisandub uue paragrahvina PM2,5 

keskmise kokkupuute näitaja ja kohustuslikult saavutatav välisõhu saastatuse taseme piirmäär. 

Keskmise kokkupuute näitaja on riigi kogu territooriumil linnakeskkonna taustapiirkondades tehtud 

mõõtmiste põhjal määratud ja inimese kokkupuudet eriti peente osakestega, iseloomustav välisõhu 

saastatuse keskmine tase. Seda kasutatakse riigis kokkupuute vähendamise eesmärgi ja 

kohustuslikult saavutatava saastatuse taseme piirmäära arvutamiseks. Ettepanek: lisada 

paragrahvid, mis reguleerivad looduslikest allikatest pärit saasteainete arvestamise korda ja 

talvise teede liivatamisega seotud piirväärtuse ületamise määramise korda ning PM2,5 

keskmise kokkupuute näitaja ja kohustuslikult saavutatava välisõhu saastatuse taseme 

piirmäära määramise korda. 
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Jaotis 2.2 Müra, valgusreostus 

 

Müra regulatsioonis olulisi muudatusi ette pole näha ning antud jaotises jäävad kehtima VÕKS 8. 

peatüki paragrahvid 123 kuni 138, milles reguleeritakse välisõhus leviva müra tase ja müra 

kontrollnäitajad, välisõhus leviva müra kaardistamine, välisõhu strateegiline mürakaart ja välisõhus 

leviva müra vähendamise tegevuskava ja välisõhus leviva müra järelevalve. 

 

Uue mõistena defineeritakse valgusreostus, kuna antud temaatika on seaduse tasemel VÕKS-is 

reguleerimata ning tegemist on teatud piirkondades elanikkonda tõsiselt häiriva nähtusega. 

Valgusreostusega kaasnevad probleemid on seotud eelkõige energia raiskamisega, liigne tehisvalgus 

mõjub negatiivselt inimeste ja loomade psühholoogiale, sellega võivad kaasneda olulised mõjud 

ökosüsteemidele ning astronoomiale. Peamised vähendamismeetmed, mida mujal maailmas on 

kasutatud on seotud eelkõige tänavavalgustussüsteemide korrastamise ning valgustite 

paigaldamisega selliselt, et need ei häiriks elanikke. Tänavavalgustussüsteemide puhul on 

arendamisel nö intelligentsed süsteemid, mille valgustid süttivad alles siis kui keegi tänaval liigub. 

Näiteks Šveitsis on reguleeritud tänavate valgustus kiirgusvoo normidega, mille kohaselt kuni 10 

meetrit laiuste tänavate valgustuses on lubatud 2 kuni 3 vatti tänava meetri kohta ning 4 kuni 6 vatti 

laiemate tänavate kohta. Kuna antud teema regulatsioon seaduse tasemel puudub ning puudub ka 

täpsem analüüs täpsematest regulatsioonivõimalustest, siis tuleks antud temaatikat käsitleda 

vajadusel keskkonnaõiguse eriosa koostamise järgmises etapis. Välisõhu peatükis võiks olla 

valgusreostuse definitsioon ning volitusnorm KOV-ile antud temaatika reguleerimiseks müra ja 

valgusreostuse jaotises. Ettepanek: üldine regulatsioon ja vajadusel volitusnorm täpsema 

regulatsiooni koostamiseks, mida saaksid KOVid rakendada. 

 

Jaotis 2.3 Avalikkuse teavitamine välisõhu saastatusest 

 

Kehtivas VÕKS-is on reguleeritud avalikkuse teavitamine §37 kuni 421. Nimetatud paragrahvides 

on sätestatud pideva seire tulemuste koondamine ja avalikkusele edastamise kord, teabe 

ajakohastamise sagedus ja sisu, tegevused ja teabe sisu saasteainete häiretasemete ületamise korral.  

Uus jaotis võtab üle kehtivad paragrahvid, kuid täpsustab pideva seire tulemuste koondamise ja 

avalikkusele edastamise, sh häiretasemete operatiivse teavitamise korda. 
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VÕKS § 38 sätestab, et välisõhus saasteaine sisalduse olulise muutumise korral ajakohastatakse 

saasteainete sisalduse teavet vähemalt üks kord päevas, teavet vääveldioksiidi-, lämmastikdioksiidi- 

ja osoonisisalduse kohta välisõhus iga tunni järel ning teavet pliisisalduse kohta välisõhus iga 

kolme kuu järel. Antud paragrahvist ei selgu kas siin on mõeldud kõiki saasteaineid või ainult 

prioriteetseid saasteaineid ning lisaks on mitmeti tõlgendatav kuidas määrata saasteaine sisalduse 

olulist muutust. Ettepanek oleks antud paragrahvi täiendada järgmiselt: välisõhus 

esmatähtsate saasteainete sisalduse ülemise hindamispiiri ületamise korral ja 

esmatähtsusetute saasteainete sisalduse 0,7 piirväärtuse ületamise korral ajakohastatakse 

saasteainete sisalduse teavet vähemalt üks kord päevas, teavet vääveldioksiidi-, 

lämmastikdioksiidi- ja osoonisisalduse kohta välisõhus iga tunni järel. 

 

VÕKS §40 kohaselt teavitab Keskkonnaamet avalikkust saasteainete sisalduse häiretaseme 

ületamise korral raadio, televisiooni või ajalehe kaudu. Kuna häiretasemete puhul on oluline 

operatiivne reageerimine ja elanike evakueerimine, siis ei ole ajalehe kaudu teavitamine asjakohane. 

Ettepanek: meediakanalid tuleks asendada avaliku meediaga või internetiga. Antud juhul 

peaks avalikkuse teavitamise kohustus olema keskkonnaregistri volitatud töötlejal, mitte 

keskkonnaametil, kuna antud amet ei ole seotud riikliku seire teostamise ega planeerimisega. 

Lisaks on vaja lisada täiendav regulatsioon, milles reguleeritakse osapoolte vastutus ja tegevus 

häiretasemete tekkimise korral. Nimetatud osapoolteks võiksid olla Keskkonnainspektsioon, 

Päästeamet ja Terviseamet. Ettepanek: lisada regulatsioon, milles sisalduks osapoolte 

konkreetne vastutus ja tegevuskava häiretasemete tekkimise korral. Regulatsioon võiks 

toimuda vastavalt hädaolukorra seaduse regulatsioonile. 

 

3. JAGU. SAASTEAINETE HEITKOGUSTE REGULEERIMINE 

 

Jagu reguleerib saasteainete heitkogustega seonduvat. 

 

Jaotis 3.1 Välisõhu saastamise vähendamise korralduslikud meetmed 

 

VÕKS-i 2. peatükk sätestab välisõhu saastamise vähendamise meetmed, millest võib eristada 

korralduslikud meetmed (§50 piirkonna tegevuskava, §51 saasteallika valdaja tegevuskava, §53 

mootorsõidukite liikumise piirangud ebasoodsate ilmastikutingimuste korral) ja heitkoguste 

vähendamise tehnilised meetmed (§52 vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste 

ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused, §55 liikuva saasteallika heitgaasi 
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saasteainete sisaldus, suitsusus ja müratase, § 58 kütusele esitatavad keskkonnanõuded, §59 bensiini 

veo ning terminaalides ja tanklates hoidmise nõuded ning üldised heitkoguste vähendamise nõuded 

§ 61 kuni 66. Praeguses VÕKS-is on reguleeritud saasteallika ja riigi tegevuskavad erinevate 

saasteainete heitkoguste vähendamiseks eesmärgiga tagada nõuetele vastav välisõhu kvaliteet. 

VÕKS-i saasteallika heitkoguste vähendamismeetmed on rakendatavad enamasti vaid loastatud 

punktsaasteallikate puhul ning saasteallikate tegevuskavadest pannakse kokku riiklik heitkoguste 

vähendamiskava. Reaalsuses hetkel kehtiv regulatsioon ei toimi ja seda peamiselt järgmistel 

põhjustel: 

1. Loastatud punktsaasteallikad võivad teatud piirkondades omada välisõhu kvaliteedile 

minimaalset mõju (nt Tallinn) ja mingis piirkonnas kõige olulisemate saasteallikate (nt transport, 

kohtkütmine) reguleerimine on hetkel kehtiva regulatsiooniga raskendatud 

2. Riigi poolt koostatavas heitkoguste vähendamiskavas (st Keskkonnaamet) saab reeglina 

sätestada siduvaid heitkoguste vähendamismeetmeid vaid loastatud saasteallikatele, mis ei pruugi 

olla piisav, et tagada piirkondades hea välisõhu kvaliteet. 

3. KOV kui reaalselt kõige olulisem protsessi mõjutaja (planeeringud, tänavate korrashoid jne) 

on jäetud kõrvale sisulisest vastutusest rakendada vajadusel välisõhu kvaliteeti parendavaid 

meetmeid. 

Pilving (2009) kohaselt tingib kava täpse sisu ja EL õiguse poolt omistatud tähenduse Eestis 

keskkonnakaitse kavade (sh õhusaaste tegevuskava, müra vähendamise tegevuskava, 

veemajanduskava ja jäätmekava) käsitlemise haldusaktidena (üldkorraldustena). Selliselt on 

kõnealused kavad kohustuslikud nii neid elluviivatele asutustele kui ka üksikisikutele, keda 

hakkavad puudutama meetmed kava realiseerimisel. Eelnev ei välista kava elluviivate asutuste 

kaalutlusõigust, kuid kava järgimine peaks olema sätestatud reeglina. Kava elluviija peab tagama, et 

üksikabinõud oleks konkreetsel juhul proportsionaalsed keskkonnakaalutlustega põrkuvate avalike 

ja erahuvide suhtes. Keskkonnakaitse kavad ei pea sisaldama vahetult ettekirjutusi üksikisikutele, 

kuid seadusest tuleneva volitusnormi korral ei ole see ka põhimõtteliselt võimatu. 

 

Uues jaotises käsitletakse ka eramute kütmisel kasutatavate kütteseadmete nõudeid, mille kaudu on 

võimalik otseselt seada tingimusi eraisikutele. Uutele kütteseadmetele esitatavad nõuded 

esitatakse vastavate standardite nagu EVS-EN 15883:2009 Residential solid fuel burning 

appliances - Emission test methods alusel. 

 

Uus jaotis sisaldaks VÕKS § 50, mida täiendatakse selliselt, et piirkonna tegevuskava 

koostamisel arvestataks antud piirkonnas olulist mõju omavate saasteallikatega, mis ei pruugi 
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ainult punktallikad olla. Tegevuskava koostamise ja rakendamise protsessi tuleb lülitada 

KOV ning näha ette vajadusel finantsvahendid tegevuskava elluviimiseks. Kehtivas VÕKS-is 

sisaldub § 53, mis sätestab KOV tegevuse mootorsõidukite ja liikurmasinate liikumise 

piiramine saasteainete hajumiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, kuid mida 

teadaolevalt ei ole ükski KOV kasutanud. Korralduslike meetmetena lisatakse jaotisse VÕKS 

§ 61 kuni 66. 

 

Lisaks on vaja sätestada täiendavalt uued korralduslikud meetmed, kuna välisõhu kvaliteeti 

mõjutab tiheasustusalal olulisel määral ka piirkonnas valdavalt kasutatav kütteviis – 

kohtküte või kaugküte. Välisõhu kvaliteeti silmas pidades tuleks kindlasti eelistada kaugkütet 

kohtkütmisele. Seetõttu on oluline, et kohalikul omavalitsusel oleks võimalik läbi 

planeeringute ka kaugkütte kasutamist kohtkütmisele eelistada ja arendajatelt nõuda. 

 

Vastava meetme rakendamiseks tuleb sätestada üldplaneeringu ja detailplaneeringu 

menetlemist puudutav regulatsioon, mille kohaselt tuleb kaugkütet eelistada kohtkütmisele 

ning kohtkütte lubamine planeeritaval alal (sh olemasolevas eramupiirkonnas eramute 

renoveerimisel) eeldab eraldi põhjendamist ning on lubatav vaid erandlikel asjaoludel. 

 

Ehitamist puudutavad meetmed: Planeeringute kaudu on võimalik vähendada välisõhu kvaliteeti 

halvendavaid mõjusid kütmise kaudu siiski vaid arendatavates elurajoonides ning uute ehitiste 

kavandamisel. Olemasolevate eramurajoonide küttelahendusi ei ole planeeringute kaudu 

võimalik oluliselt mõjutada (va juhul, kui koostatakse detailplaneering uute elamute 

rajamiseks). Seetõttu on oluline, et kohalikul omavalitsusel oleks võimalik kütte-

tehnosüsteemide jaoks ehitusluba andes (nt ehitise renoveerimisel) nõuda küttesüsteemis 

selliste lahenduste rakendamist, mis ohustavad välisõhu kvaliteeti senisest vähem. 
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Jaotis 3.2 Saasteaine lubatud heitkogus ja heitkoguse määramise meetodid 

 

VÕKSis on saasteaine lubatud heitkogus reguleeritud § 43 kuni 49, milles sisalduvad saasteaine 

lubatud heitkoguse ja hetkelise heitkoguse regulatsioon. §45 reguleerib saasteainete 

hajumisarvutuste kasutamist hetkelise heitkoguse ja saastatuse taseme arvutamisel. §46 sätestab 

saasteaine heitkoguste määramise meetodid ning saasteaine heitkoguste määramise korra ja 

meetodid kehtestatakse keskkonnaministri määrusega. 

 

Ühtlustatakse ja täiendatakse saasteaine lubatud heitkoguse hetkelist (g/s) ja aastast (t/a) 

regulatsiooni. Regulatsioonis tuleb selget vahet teha hetkelise heitkoguse (g/s) ja aastase heitkoguse 

(t/a) vahel. Esimesest sõltub välisõhu piirväärtuste ületamine, teine on seotud riiklike piirkogustega, 

mis hetkel on üldsõnaliselt reguleeritud VÕKS §52. Piirkogustega reguleeritud saasteainete ja 

muude saasteainete regulatsioon peaks olema mõnevõrra erinev, kuna teiste saasteainete puhul ei 

ole oluline aastane heitkogus, vaid hetkeline heitkogus välisõhu piirväärtuste tagamiseks. Kehtivas 

VÕKS-is on hetkelise (§44) heitkoguse regulatsioon üldiselt hästi toimiv ja parandada/täpsustada 

tuleks vaid paragrahvide sõnastusi. Aastase heitkoguse regulatsiooni peamine probleem on selles, et 

kehtiv VÕKS sätestab üldsõnaliselt, et saastelubade väljastamisel arvestab loa andja riiklike 

summaarsete piirkogustega (kehtivad SO2, NOx, LOÜ, NH3 ja tulevikus ka PM2,5, mis on 

reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete 

riiklike ülemmäärade kohta.), kuna riigile on kehtestatud heitkoguste piirkogused (t/a), mida aastas 

ületada ei tohi. Praktikas piirkogustega arvestamist saastelubade väljastamisel ei toimu, iga luba 

antakse välja järgides vaid hetkkoguse vastavust, st hinnatakse heitkoguste lokaalset 

(tootmisterritooriumi piirist) mõju välisõhu kvaliteedile. Riiklike piirkoguste kehtestamise eesmärk 

on piirata eelkõige saasteainete piiriülest levikut. Kuni 2010 aasta lõpuni kehtivad piirkogused 

piisavalt suured ning reaalselt piirkoguste ületamisohtu pole. Teisest küljest on piirkoguste 

teoreetiline ületamisoht olemas, kuna riik on saastelubade kaudu lubanud maksimaalselt aastas 

emiteerida nt SO2 ca 180 000 t/a, kuigi riiklik piirkogus on 100 000 t/a. Käitisele sätestatakse 

lubatud aastased heitkogused lähtuvalt käitise maksimaalsest võimsusest, mida reaalses elus 

saavutatakse harva. Sellele vaatamata on taoline olukord riigile ohtlik, kuna seab ohtu riiklike 

piirkoguste tagamise tulevikus kui riiklike piirkoguste jagamisel ollakse oluliselt täpsemad kui seda 

oldi aastal 2004. Ettepanek oleks reguleerida piirkogustega piiratud saasteainete heitkoguseid 

taoliselt, et loa väljastaja ka reaalselt arvestab riiklike piirkogustega. Selleks on vaja 

kehtestada siseriiklikult saasteainete piirkogused vald- ja maakonniti ning lisaks heitkoguste 

riiklik reserv, mida kasutatakse vastavalt vajadusele. 
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Saasteainete heitkoguste vähendamis- ja/või piiramismeetmena võib käsitleda ka välisõhu saasteloa 

omamise kohustust, mida VÕKS-is on reguleeritud §67 kuni 87. Edaspidi oleks otstarbekas 

ühildada senine välisõhu saasteluba ja kasvuhoonegaaside kauplemise luba, kuna antud load 

lähtuvad sarnastest algandmetest. Uue keskkonnaloa nimetus võiks olla keskkonnaluba õhu 

saastamiseks (või õhuheiteks). Keskkonnaloa menetlemise üldnõuded on sätestatud üldosas ning 

antud jaotises on sätestatud keskkonnaloa künnisvõimsused ja saasteainete heitkogused, alates 

millest on keskkonnaluba nõutav. Kehtivas VÕKSis on saasteainete heitkogused ja kasutatavate 

seadmete võimsused reguleeritud §68, mis sisaldab omakorda viidet keskkonnaministri määrusele 

nr 101, mis sätestab saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on 

nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba. Analüüsides KKM määruse nr 101 toodud 

künnisvõimsusi, millest alates on välisõhu saasteluba nõutav, jääb segaseks mis eesmärgiga käitist 

saasteloaga koormatakse. Antud määruse paljud künnisvõimsused on teatud tegevusvaldkondade ja 

saasteainete osas ebamõistlikult madalad. Näidetena võib tuua 0,3 MW katlamaja, alates millest on 

välisõhu saasteloa omamine nõutav. Taolise suurusega katlamajad ei oma reeglina olulist mõju 

välisõhu kvaliteedile ning statistiliste andmete saamiseks võiksid taolised käitised olla koormatud 

aruandluskohustusega. Teise näitena võib tuua alates 2000 m3 laadimiskäibega kütusetanklad, mis 

oma olemuselt samuti ei ole reeglina olulised välisõhu kvaliteedi mõjutajad. Sama määruse loogika 

kohaselt oleks välisõhu saasteluba nõutav ka nt halupuudega kütval keskmise suurusega eramul, 

kahe lüpsilehmaga majapidamisel või suuremat pinda lahustipõhise värviga katval majaomanikul, 

kuna kehtivad saasteainete heitkogused on ebamõistlikult madalad. Välisõhu saasteluba peaks 

olema nõutav siiski käitistel, mis omavad olulist mõju välisõhu kvaliteedile ning mida on 

võimalik/vajalik välisõhu saasteloaga reguleerida. Antud juhul oleks vaja õigusloome järgmises 

etapis selgemalt defineerida kes ja miks vajavad keskkonnaluba õhu saastamiseks ning 

valdkonnad ja käitised, kust on vaja statistilisi andmeid, koormata vajadusel 

aruandluskohustusega. Saasteained, mis ei kuulu riiklike piirkoguste reguleermisvaldkonda, 

ehk kõik saasteained peale SO2, NOx, LOÜ, NH3, peaks keskkonnaloa vajalikkus põhinema 

vastava välisõhu kvaliteedi piirväärtuse täitmise kaudu. Antud saasteainete osas teostatakse 

eelhindamine Gaussi hajumismudeliga ning võrreldakse SPV vastavust saasteallikast lähima 

tootmisterritooriumi piiril. Juhul kui modelleeritu d saastatuse tase tootmisterritooriumi piiril 

on üle 70%, siis tuleb käitisel taotleda keskkonnaluba õhu saastamiseks. 

 

Jaotisse lisatakse välisõhu saasteloa sisu täpsustavad nõuded, mis on toodud VÕKS § 69, 80, 81. 
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Jaotis 3.3 Paikse saasteallika saasteainete heitkoguste piirväärtused 

 

Jaotisse koondatakse VÕKS §47 kuni 49 ja 89 kuni 105. Lisaks suurte põletusseadmete saasteainete 

piirväärtustele lisatakse antud jaotisse LOÜ-de piirväärtused väljuvates gaasides. Saasteainete 

heitkoguste piirväärtuste järgimine on sätestatud keskkonnaministri määrusega. Oluline on järgida 

uue tööstusheite direktiivi põhimõtteid. Sisuliselt olulisi muudatusi ette pole näha, olemasolevad 

paragrahvid tõstetakse ümber. 

 

Jaotis 3.4 Muud paikse saasteallika heitkoguste vähendamise meetmed 

 

Selle teema all on mõeldud eelkõige saasteallikaid, millel ei ole näiteks oma väiksuse tõttu nn 

korstnasiseseid piirväärtusi, lisaks võimalik siin reguleerida loastamata saasteallikate heitkoguste 

reguleerimist. Ühe olulise saasteallikate grupina võib välja tuua kodumajapidamises kasutatavad 

katelseadmed. Teatud piirkondades võivad nimetatud saasteallikad omada väga olulist mõju 

välisõhu kvaliteedile ning sellest tulenevalt on vaja ette näha võimalused sealt pärinevate 

heitkoguste reguleerimiseks. Paljudes Euroopa riikides on kasutusel nt uute katelseadmete 

standardiseerimine, st turul on lubatud vaid katelseadmed mis vastavad standardites toodud 

nõuetele. Taolise regulatsiooni sätestamine nõuab tihedat koostööd Päästeameti ja teiste antud 

valdkonnas tegelevate asutustega.  

 

Heitkoguste kauplemise süsteemi loomine teistele saasteainetele analoogselt CO2 kauplemise 

süsteemiga hetkel on ebareaalne ning seni kuni puudub taoline süsteem kogu Euroopas, siis Eestis 

eraldi süsteemi loomine pole otstarbekas. 

 

Jaotis 3.5 Liikuva saasteallika heitkoguste vähendamise meetmed 

 

Keskkonnaministri või VV määrusega võib kehtestada lisameetmeid vastavalt vajadusele, nt võiks 

kaaluda lisaks tüübikinnitusele ja ARK tehnokontrollile ka autodel märgistuse kasutamine vastavalt 

auto vanusele ja emissioonitasemele, mida saaks kasutada nt parkimise korraldamisel st mida 

kõrgemad on vastavad näitajad seda kõrgem ka parkimistasu. Kõrgema tasu kehtestamise õigus 

KOV-l, kes kasutab saadud tulu sihtotstarbeliselt tegevuskava(de) täitmiseks ning sama põhimõtet 

võiks kasutada nt naastrehvide maksustamisega. Eriosas oleks vajalik tekitada regulatsioon, millega 

oleks võimalik reaalselt liikluse reguleerimist kui välisõhu kvaliteet mõnes piirkonnas on halb. 

Liiklust reguleeritakse fooride kaudu vastavalt reaalsetele välisõhu mõõtmistulemustele. Mujal 
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maailmas on palju taolisi näiteid, mis eeldab välisõhu kvaliteedi prognoosarvutusi ja selle 

teavitamist paar päeva ette (tehniliselt juba täna võimalik) ja erinevaid liikluse ümbersuunamist 

reguleerivate tegevuskavade olemasolu. 

 

Kuivõrd transport on oluliselt välisõhu kvaliteeti mõjutavaks teguriks, siis on vajalik luua 

täitevvõimule (eelkõige kohalikule omavalitsusele) võimalus rakendada madala kvaliteediga 

välisõhuga piirkonnas meetmeid, mis vähendavad mootorsõidukite hulka vastavas piirkonnas. 

 

Üheks selliseks meetmeks on madala välisõhu kvaliteediga piirkonda mootorsõidukitele 

sissesõidumaksu kehtestamine. Teiste riikide praktika näitab, et vastava meetme rakendamine 

vähendab näiteks kesklinna sissesõidu maksustamisel seal liiklevate autode arvu ja paraneb ka 

välisõhu kvaliteet.  Vastava meetme rakendamise võimaldamiseks tuleb muuta kohalike maksude 

seadust ning täiendada seda vastava kohaliku maksu kehtestamise võimalusega. 

 

Välisõhu kvaliteedi parandamisele aitab kaasa ka mootorsõidukite liikumise piiramine lähtuvalt 

mootorsõiduki tehnilistest omadustest (nt tahked osakesed, CO). Seejuures on võimalik rakendada 

meedet lähtudes konkreetse mootorsõiduki omadustest või lähtudes vastava mootorsõiduki mootori 

tüübist. 

 

Meetme rakendamine lähtudes konkreetse mootorsõiduki omadustest eeldab, et mootorsõiduki 

tehnoülevaatuse käigus tehtaks kindlaks mootorsõiduki heitgaaside omadused ning mootorsõiduk 

klassifitseeritakse (hea, rahuldav, halb) ja tähistatakse (nt vastava kleebisega) lähtuvalt saadud 

tulemustest. Tiheasustusala tuleks jagada lähtuvalt välisõhu kvaliteedist eri piirkondadeks, kuhu on 

lubatud siseneda mootorsõidukitel arvestades nende tehnilisi omadusi. Näiteks kesklinna piirkonda, 

mille välisõhu kvaliteet on transpordist enim ohustatud ja mõjutatud, tohivad siseneda vaid 

mootorsõidukid, mille heitgaaside sisaldus vastab klassifikatsioonis kategooriale “hea”. 

 

Vastava meetme rakendamine eeldab tehnoülevaatuse käigus mootorsõiduki omaduste hindamist 

ning järelikult tuleb muuta vastavalt mootorsõidukite tehnoülevaatust puudutavat korda asjakohases 

mahus. Samuti tuleb lisada seadustikku normid, mis võimaldavad kohalikul omavalitsusel 

tiheasustusala jagada lähtuvalt välisõhu kvaliteedi mõjutatusest transpordist eri piirkondadeks ning 

seada mootorsõiduki sisenemise lubatavus vastavasse piirkonda sõltuvusse mootorsõiduki 

tehnilistest omadustest. 
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Mõneti lihtsamaks, kuid konkreetse mootorsõiduki omadusi vähem arvestavaks võimaluseks on 

piirata mootorsõiduki sissesõidu võimalusi lähtuvalt mootorsõiduki mootori tüübist/vanusest 

(elektrimootor) või kasutatavast kütusest (diisel, gaas, alkohol, bensiin jne). Seejuures saab 

arvestada sõidukitele kehtestatud Euroopa emissiooni standarditega (Euro 3, Euro 4 jne). 

 

Oluline on märkida, et eelnevalt nimetatud meetmeid – sissesõidu maksustamine ja sissesõidu 

piiramine lähtudes mootorsõiduki omadustest, võib rakendada ka kombineerituna. Näiteks seada 

sissesõidumaksu suurus sõltuvusse mootorsõiduki tehnilistest omadustest. 

Jaotis 3.6 Saasteainete heitkoguste vähendamine toodetes 

Keskkonnaministri või VV määrusega võib kehtestada lisameetmeid vastavalt vajadusele. Jaotis 

reguleerib heitkoguste vähendamismeetmeid erinevates toodetes nt kütuse väävlisisaldus ja värvide, 

lakkide LOÜ-de sisaldus. Käesoleval hetkel on tooteid puudutav regulatsioon seaduses laiali, 

mistõttu võib olla keeruline asjakohase normi leidmine. Samuti võib tooteid puudutaval 

regulatsioonil olla võimalik välja tuua ühisosa vastava jaotise alguses. 

 

4. JAGU. OSOONIKIHI KAITSMINE 

 

Analüüsis on kasutatud kehtivat VÕKS-i ja Keskkonnaministeeriumi poolt välja töötatud VÕKS-i 

muutmise seaduse eelnõu (seisuga 11.11.2009). 

 

Jagu reguleerib osoonikihi kaitsmisega seonduvat. Suuri muudatusi võrreldes kehtiva VÕKS-i ja 

hetkel ettevalmistamisel oleva VÕKS-i muutmise seaduse eelnõuga ei ole. Plaanis on mõningad 

muudatused struktuuris. Võrreldes kehtiva regulatsiooniga on püütud jao struktuuri muuta 

loogilisemaks ja lihtsamalt jälgitavamaks. Jagu on jaotatud kaheks, et eraldada üldsätted ja üldised 

vähendamismeetmed ettevõtjale suunatud informatsioonist.  

 

Analüüsi käigus tekkis vajadus üle vaadata osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud 

kasvuhoonegaaside seos, kuna mõned sätted kehtiva VÕKS-i vastava peatüki all hõlmavad endas ka 

fluoreeritud kasvuhoonegaase. Kuna eelmainitud ainete puhul on ühisosasid (hoolderaamatu ühine 

vorm, ühine aruandlus ja andmebaas), siis tuleks otsustada, kas need on piisavad, et mõlemaid 

sätteid ühe jao all käsitleda või on otstarbekas kõik sätted eraldada. Praegune VÕKS-i variant, kus 

sätted on erinevate peatükkide all korrapäratult, ei ole otstarbekas ja tekitab segadust. Antud 

analüüsi käigus on osoonikihti kahandavad ained ja fluoreeritud kasvuhoonegaasid eraldatud 

erinevate jagude all, kuid võimaliku variandina on välja toodud ka vastavate sätete ühendamine (vt 
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probleemide analüüsi jaotiste kaupa). 

 

Jaotis 4.1 Üldsätted ja osoonikihti kahandavate ainete käitlemise üldised vähendamismeetmed 

 

Jaotises on kajastatud kehtiva VÕKS-i paragrahvid 106, 107, 109, 115. 

VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu raames on täiendatud paragrahvi 107 - sätestatud on riigi 

aruandluse korraldamise eest vastutav asutus ning õigusaktide rakendamise ja aruandlus kohustuste 

võimalikud täideviijad ning on muudetud paragrahvi 109 sõnastust. Vastavad muudatused võetakse 

eriosa kirjutamisel arvesse. 

 

 

Jaotis 4.2 Osoonikihti kahandavate ainetega tegelevate ettevõtjate kohustused  

 

Jaotises on kajastatud kehtiva VÕKS-i paragrahvid 110, 111, 1111, 112, 113, 114, 1091.  

VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu raames on täiendatud paragrahvi 114 uue lõiguga, mis sätestab 

seadmete märgistamist. Vastav muudatus võetakse eriosa kirjutamisel arvesse. 

 

5. JAGU KASVUHOONEGAASID JA KLIIMAMUUTUS 

 

Analüüsis on kasutatud kehtivat VÕKS-i ja Keskkonnaministeeriumi poolt välja töötatud VÕKS-i 

muutmise seaduse eelnõu (seisuga 11.11.2009). 

 

Kehtivat regulatsiooni tuleb täiendada, et tagada järgmiste direktiivide ülevõtmine:  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2009/29/EÜ ning 2008/101/EÜ, millega 

muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ ja täiustatakse ning laiendatakse ühenduses 

kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ning lisatakse lennutegevus 

kauplemise süsteemi; 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi 

geoloogilist säilitamist. 

 

Direktiivi 2009/29/EÜ ülevõtmise tähtaeg on 31.12.2012, mõningate aspektide ülevõtmise kuupäev 

oli aga 31.12.2009. Direktiivi 2008/101/EÜ ülevõtmise tähtaeg on 2.02.2010 ja direktiivi 

2009/31/EÜ ülevõtmise tähtaeg on 25.06.2011. 
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Nimetatud direktiivide ülevõtmine täies mahus väljub keskkonnaseadustiku raamistikust ning 

paljud sätted tuleb välja töötada koostöös Keskkonnaministeeriumiga. Samuti on antud analüüsi 

käigus veel osaliselt ebaselge, kuidas Keskkonnaministeerium järgmise kauplemise perioodiga 

seonduvat käsitlema hakkab ning mis plaanid tuleviku osas tehakse. Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2009/29/EÜ rakendamise osas töötab hetkel Euroopa Komisjon välja suuniseid, 

rakendusmeetmeid ja eeskirju, mille sisu võib seadusandluse koostamist mõjutada. Kuna mitmete 

analüüsi käigus välja toodud teemade seadusesse ülevõtmise tähtajad on järgmise paari aasta sees 

ning hetkeseisuga ei ole piisavalt informatsiooni, et neid seaduses täies mahus sätestada, siis tuleb 

koostatava eriosa raames vastavatele teemadele koht ette näha, et vajadusel oleks võimalik täiendusi 

seadusesse lisada. 

 

Lisaks on analüüsi eesmärk muuta hetkel kehtiva seaduse struktuuri loogilisemaks ja lihtsamalt 

jälgitavamaks. Eraldatud on projektitegevuse ja kauplemise süsteemi sätted ning ettevõtjaid 

puudutav informatsioon, mis kehtivas VÕKS-is on ühe jaos. VÕKS-i seaduse muutmise eelnõu 

raames lisandus palju olulisi sätteid seoses fluoreeritud kasvuhoonegaasidega ning nende osakaal 

seaduses kasvas märgatavalt. Seoses sellega on antud analüüsi käigus fluoreeritud 

kasvuhoonegaasidega seonduv kokku koondatud. Varasemalt olid vastavad paragrahvid laiali 

erinevate jagude all. 

 

Jaotis 5.1 Üldsätted ja kasvuhoonegaaside üldised vähendamismeetmed 

 

Jaotises on kajastatud kehtiva VÕKS-i paragrahvid 116, 117, 118, mis hõlmavad 

valdkonnapõhiseid mõisteid, kliimamuutust vähendava tegevuse korralduslikku poolt ning 

saasteallika valdaja täiendavaid meetmeid. Samuti on analüüsi käigus antud jaotise alla tõstetud 

paragrahv 1222, mis käsitleb informatsiooni avalikkust. 

 

Võrreldes kehtiva VÕKS-iga on VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu käigus seadust täiendatud uute 

mõistetega (§116): süsinikdioksiidi ekvivalent; globaalne soojenemine; kauplemisperiood; Kyoto 

kauplemisperiood; lubatud heitkoguste ühik; kauplemise süsteemi heitkoguste luba; kauplemise 

süsteemi heitkoguste aruanne ja seireaasta. Täiendatud on paragrahvi 117 - sätestatud on riigi 

aruandluse korraldamise eest vastutav asutus ning õigusaktide rakendamise ja aruandlus kohustuste 

võimalikud täideviijad. Vastavad muudatused võetakse eriosa kirjutamisel arvesse. 

 

Jaotis 5.2 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteem 
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Hetkel kehtivas VÕKS-is on jagu „Projektitegevus ja heitkogustega kauplemine“, mis hõlmab 

endas nii kauplemise süsteemi ja projektitegevuse sätteid kui ka kauplemise loaga seonduvat ning 

käitaja kohustusi. Antud analüüsi struktuuris on vastava jao paragrahvid jaotatud kolmeks, 

eraldades omavahel eelmainitud sätted, et muuta seaduse struktuuri lihtsamalt jälgitavamaks. 

 

Antud jaotis hakkab reguleerima kauplemise süsteemi, nagu summaarsed lubatud heitkogused, 

riikliku reservi jaotamine ja reservi ülejääk, tegevusalade loetelu ja kauplemise kord, ühikute müük 

enampakkumisel ja tasuta ühikute eraldamine. Jaotis sätestab eraldi paiksed käitajad ja õhusõiduki 

käitajad, kuna kauplemise süsteemi poolt esitatud nõuded on nende puhul erinevad. 

 

Antud jaotisesse jäävad kehtivast VÕKS-ist paragrahvid 119, 1191, 120, 1221, mis hõlmavad 

summaarseid lubatud heitkoguseid, paiksete käitajate reservi jaotamist, tegevusalade loetelu ja 

kauplemise korra sätteid ning süsteemi siseneja reservi ülejääki. 

 

Uuena lisatakse antud jaotisesse vastavalt Euroopa direktiividele lubatud heitkoguste sätted 

õhusõiduki käitajatele ning paiksetele käitajatele järgmisel kauplemise perioodil. Sätestatakse 

paiksete ja õhusõidukite saastekvootide müük enampakkumisel, õhusõiduki käitajate reserv ja selle 

jaotamine ja tasuta saastekvootide eraldamine paiksete ja õhusõiduki käitajate puhul (vt 

probleemide analüüsi jaotiste kaupa). 

 

Lisaks on ettepanek sätestada, et saastekvootide müügist saadud tulu tuleb osaliselt kasutada 

keskkonnainvesteeringuteks ning maksustada kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise 

registris teatud tehingud (vt probleemide analüüsi jaotiste kaupa). 

 

Jaotis 5.3  Projektitegevus 

 

Antud jaotis hakkab reguleerima Kyoto Protokolliga määratud projektipõhiseid paindlikke 

mehhanisme – ühisrakendus ja puhta arengu mehhanism. Kehtivast VÕKS-ist on antud jaotises 

kajastatud paragrahvid 1201, 1202, 1203, 1204 ning nende osas suuri muudatusi hetkel näha ei ole. 

Uuena lisatakse antud jaotisesse säte, mis võimaldab ühisrakendusprojekti elluviimise tulemusena 

saavutatud heitkoguste vähendamise ühikute puhul siseriikliku akrediteeritud tõendaja kasutamise. 

Varasemalt VÕKS ühisrakenduse tõendamist ei reguleerinud ning siseriiklikku tõendamist ei 

võimaldanud (vt probleemide analüüsi jaotiste kaupa). 
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Jaotis 5.4 Keskkonnaloa õhu saastamiseks erisätted kauplemise korral ja käitajate õigused ja 

kohustused 

 

Jaotise eesmärk on koondada ettevõtjale suunatud informatsioon ühte kohta. Jaotises on kajastatud 

kehtiva VÕKS-i paragrahvid 121, 1211, 122, mis hõlmavad kauplemise luba, käitajate ühise 

tegutsemise sätteid ja aruandluskohustust ning VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu raames lisatud 

paragrahve 12101, 12102, 12103, millega reguleeritakse heitkoguste loa andmisest keeldumise aluseid 

ning heitkoguste loa kehtetuks tunnistamise aluseid ja menetlust.  Vastavad paragrahvid vaadatakse 

KS eriosa koostamisel üle ja kohandatakse, et ei tekiks dubleerimist võrreldes KS üldosas ja vastava 

peatüki jaotises 3.2 sätestatud keskkonnaloa nõuetega. 

Uuena lisatakse antud jaotisesse heitkoguste aruande tõendamise sätted ning reguleeritakse 

akrediteeritud tõendaja kasutamine kauplemise süsteemis (vt probleemide analüüsi jaotiste kaupa). 

 

Jaotis 5.5 Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete paigaldamise, hooldamise ja 

teenindamise tegevusluba ja kutsetunnistus  

 

Tegemist on VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu käigus loodud uue jaoga, mis käsitleb fluoreeritud 

kasvuhoonegaasidega tegeleva ettevõtte tegevusloaga seonduvaid sätteid ning fluoreeritud 

kasvuhoonegaaside kokkukogumise, neid sisaldavate seadmete paigaldamise, hooldamise ja 

teenindamisega tegelevate töötajate kutsetunnistusega seonduvaid sätteid.   Analüüsi käigus 

muudatusi ette näha ei ole. 

 

Jaotis 5.6  Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega tegelevate ettevõtjate kohustused 

Tegemist on uue jaotisega, kuhu on koondatud fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seonduv 

informatsioon, mis VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu raames üldsätete alla lisati (paragrahvid 1194, 

1195, 1196). Jaotise eesmärk on koondada ettevõtja kohustused ühte jaotisesse. Paragrahvides on 

sätestatud fluoreeritud kasvuhoonegaaside aruandlus, seadme lubatud lekke piirväärtus ja toodete 

ning seadmete märgistamine. Analüüsi käigus muudatusi ette näha ei ole. 

 

Jaotis 5.7 Süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine, säilitamisluba ja käitajate õigused ja 

kohustused 
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Hetkel kehtivas VÕKS-is ei ole süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist reguleeritud. Antud 

valdkond on uus ning reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/31/EÜ, mis 

hõlmab üldtingimusi, säilitamisluba ja selle taotlemist, seiret, aruandlust, kontrolli, säilitamiskoha 

sulgemisega seotud kohustusi jne.  

 

Keskkonnaministeeriumil on plaanis vastava valdkonna ja direktiivi ülevõtmisega tegelema hakata 

sellel aastal. Hetkel ei ole veel teada, kas direktiiv võetakse üle seaduse või määruse tasandil, seega 

tuleb eriosa kirjutamisel Keskkonnaministeeriumi otsusega arvestada. Samuti väljub vastava 

direktiivi ülevõtmine keskkonnaseadustiku raamistikust ning KS eriosa koostamise käigus 

arvestatakse vajadusel vastava jaotise juurde lisamisega lähitulevikus. 

 

 

JÄRELEVALVE JA VÄÄRTEOKOOSSEISUD 

 

Järelevalve osas on lahendus sama, mis vee osas (vt vee peatüki järelevalve osa): meetmed tuleb 

kehtestada kas eriosas või üldosas nii, et valdkond eristub selgelt. Meetmed on korrakaitseseaduse 

muutmise ja rakendamise seaduse eelnõus.59 

 

Antud jaos on kajastatud kehtiva VÕKS-i paragrahvid 139-144. VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu 

raames lisati uued sätted seoses fluoreeritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainetega 

(paragrahvid 1411-1419). Vastavad muudatused võetakse eriosa kirjutamisel arvesse. 

 

Uuena lisatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise nõuete rikkumise trahvi säte 

(vt probleemide analüüsi jaotiste kaupa). 

 

Väärtegude eelnõus60 tehakse ka mitmeid muudatusi välisõhu kaitse teokoosseisudes ja need tuleks 

samuti keskkonnaseadustikku üle võtta. 

 

 

                                                 
59 Kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20100201101923 01.02.2010 
60 Kättesaadav: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253551 01.02.2010 
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3. PROBLEEMIDE ANALÜÜS JAOTISTE KAUPA 

1. JAGU. ÜLDSÄTTED 

 

Peamiseks probleemiks on mõistete aegunud definitsioonid. Alljärgnevalt on toodud mõisted, mida 

on kavas korrigeerida.  

 

VÕKS § 2 kohaselt on Välisõhk troposfääri hooneväline õhk, välja arvatud õhk töökeskkonnas. 

Antud definitsiooni kasutamisel on vajalik töökeskkonna defineerimine. Vastavalt Töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse § 3: Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Sellest lähtuvalt võib 

tõusetuda küsimus, et kas näiteks tänaval töötavat inimest – asfaldipanek, müüjad, põllul kündmine, 

kojamees jne – ümbritseb töökeskkond või välisõhk. Kui töökeskkond, siis kuidas tagatakse 

kõrvalistele isikutele välisõhu normidele vastav õhu kvaliteet? Kui välisõhk, siis kuidas tagatakse 

välisõhu kvaliteedi normid? Lisaks on endiselt probleemiks ruumiõhu ebapiisav regulatsioon. 

Ettepanek: uus definitsioon „Välisõhk on troposfääri hooneväline õhk”, mis on kooskõlas 

välisõhu kvaliteedi direktiiviga 2008/50/EÜ ning antud definitsiooni kasutatakse ka VÕKS 

muutmise eelnõus. 

 

VÕKS § 4 kohaselt on Saasteaine on keemiline aine, välja arvatud radioaktiivne aine, või ainete 

segu, mis oma omaduste tõttu ja eraldumisel välisõhku tegevuse otsesel või kaudsel tagajärjel võib 

kahjustada inimese tervist või keskkonda. Ettepanek uus definitsioon, mis oleks kooskõlas 

välisõhu kvaliteedi direktiiviga 2008/50/EÜ: „Saasteaine on igasugune välisõhus olev aine või 

ainete segu, mis võib kahjustada inimese tervist või keskkonda”. Antud definitsiooni kasutatakse 

ka VÕKS muutmise eelnõus. 

 

VÕKS §6 kohaselt on Ebasoodsad ilmastikutingimused käesoleva seaduse tähenduses on 

maapinnalähedases õhukihis saasteainete akumuleerumist soodustavad tingimused, nagu 

omavahelises koostoimes temperatuuri inversioon vahetult maapinnalähedases õhukihis, 

vertikaalse turbulentsi puudumine ja tuulekiirus null kuni kaks meetrit sekundis. Praeguse 

definitsiooni kohaselt ei saa praktikas ebasoodsaid ilmastikutingimusi esineda kuna vertikaalse 

turbulentsi puudumine maapinnalähedases õhukihis on rangelt võttes võimatu. Arvatavasti oleks 

otstarbekam antud definitsiooni asemel kasutada atmosfääri stabiilsusklasside klassifikatsiooni, nt 

Pasquilli järgi, mille põhjal hinnatakse atmosfääri seisundit tugevast inversioonist tugeva 

konvektsioonini kaudselt päevaaja, tuule tugevuse ja pilvisuse järgi. Pasquilli põhjal jaotatakse 

atmosfäär stabiilsusklassidesse A kuni F, milles A märgib väga ebastabiilset atmosfääri ning F 
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stabiilset atmosfääri. Definitsiooni täpsustamine on oluline, kuna sellest lähtuvad välisõhu 

kvaliteedi prognoosarvutused, mis võimaldavad hinnata saasteallikate poolt emiteeritavate 

saasteainete heitkoguste mõju välisõhu kvaliteedile vastavalt valitsevale atmosfääri 

stabiilsusklassile ning vajadusel rakendada ebasoodsatel tingimustel heitkoguste piiramist. Uus 

definitsioon koostatakse koostöös Keskkonnaministeeriumi ja EMHI-ga. 

 

VÕKS §7 kohaselt on Saasteallikas käesoleva seaduse tähenduses on saasteaineid, müra, 

ioniseerivat või ioniseeriva toimeta kiirgust ning infra- või ultraheli välisõhku suunav või eraldav 

objekt. Saasteallikad jagunevad paikseteks ja liikuvateks saasteallikateks. Vajalik on defineerida 

saasteallikad lisaks liikuvuse põhjal ka saasteallika geomeetria põhjal, kuna lisaks punktallikatele 

omavad olulist mõju välisõhu kvaliteedile ka teised saasteallikad. Uue definitsiooni ettepanek: 

Heiteallikas käesoleva seaduse tähenduses on saasteaineid, müra, ning infra- või ultraheli 

välisõhku suunav või eraldav objekt .  

(2) Saasteallikate liigid saasteallika geomeetria põhjal:  

1) punktsaasteallikas on saasteallikas, mille heited on suunatud välisõhku gaasikäigu kaudu; 

2) joonsaasteallikas, mille heited erituvad piki teatud joont; 

3) pindsaasteallikas on heiteid eritav pind, mis üldjuhul on horisontaalne; 

4) ruumsaasteallikas on ruumilise struktuuriga ning koosneb paljudest punkt-, joon- või 

pindsaasteallikatest. 

(3) Saasteallikate liigid saasteallika liikuvuse põhjal: 

1) paikne saasteallikas on püsiva asukohaga saasteallikas, kaasa arvatud teatud aja tagant 

teisaldatav saasteallikas; 

2) liikuv saasteallikas on püsiva asukohata saasteallikas, mis samal ajal saasteainete välisõhku 
eraldamisega võib vahetada asukohta. 

(4) Lõikes 2 nimetatud saasteallikad võivad olla nii paiksed kui liikuvad saasteallikad.“ 

Antud definitsiooni kasutatakse ka VÕKS muutmise eelnõus. 

 

Uued mõisted 

Uue mõistena tuleks defineerida tootmisterritoorium, kuna see on oluline välisõhu kvaliteedi 

piirväärtuse täitmise osas. Välisõhu kvaliteedi piirväärtused kehtivad VÕKS mõistes käitise 

tootmisterritooriumist väljaspool ning käitisele lubatud heitkoguse jagamisel arvestatakse eelkõige 

seda, kuidas on käitise maksimaalse võimsuse juures tagatud välisõhu kvaliteedi piirväärtused 
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käitise tootmisterritooriumi piiril. Samas näeb välisõhu kvaliteedi direktiiv 2008/50/EÜ ette ka 

teatud erandid nagu: 

Vastavust inimese tervise kaitse eesmärgil kehtestatud piirväärtustele ei hinnata järgmistes 

kohtades: 

a) mis tahes koht, mis asub piirkonnas, kuhu avalikkusel puudub juurdepääs ja kus ei ole püsivat 

asustust; 

b) vastavalt artikli 2 lõikele 1 tööstusettevõtete territooriumidel või tööstusrajatistes, mille suhtes 

kohaldatakse kõiki asjakohaseid töötervishoidu reguleerivaid õigusakte; 

c) sõiduteed; ja teede suunavööndite vahelised alad, välja arvatud juhul, kui jalakäijatel on 

juurdepääs suunavööndite vahelisele alale. 

Seega ei kohusta direktiiv teostama piirväärtustele vastavuse hindamist antud kohtades, mis 

teoreetiliselt tähendab, et teatud mööndustel on võimalik välisõhu kvaliteedi piirväärtusi ületada. 

Praktikas ei pruugi punktil a) kuigi suurt mõju olla, kuna punkti a) tingimustele vastavat käitise 

asukohta on keeruline leida. Punkti c) rakendamine on praktikas realistlik. Antud erisustega tuleb 

arvestada ning sätestada see välisõhu kvaliteedi jaotises, konkreetselt välisõhu kvaliteedi hindamise 

paragrahvis. 

 

Definitsiooni ettepanek: Tootmisterritoorium on käesoleva seaduse tähenduses käitise 

toimimiseks vajalik ning seaduslikus kasutuses olev maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest 

maaüksusest, kus paiknevad saasteallikad ja mida käitab üks või mitu füüsilist või juriidilist 

isikut. Antud definitsiooni kasutatakse ka VÕKS muutmise eelnõus. 

 

Juhul, kui keskkonnaseadustiku üldosas sätestatakse, et parim võimalik tehnika on kohustuslik 

kõigile käitistele, tuleb lisada atmosfäärikaitse peatükki täiendus, mis eristaks tööstusheite direktiivi 

reguleerimisalasse ja lihtlubadega reguleeritavatele käitistele mõnevõrra erinevad tingimused. Nö 

BREFid kehtivad tööstusheite direktiivi reguleerimisalasse jäävatele käitistele ega laiene 

väiksematele käitistele. Lihtlubadega koormatud käitiste puhul võiks parima võimaliku tehnika 

nõue täidetud kui tagatakse nt välisõhu kvaliteedi piirväärtustest kinnipidamine tootmisterritooriumi 

piiril. Keskkonnaministeerium on seisukohal, et PVT nõue ei peaks kehtima kõikidel käitistele, 

kuna sellega koormataks liigselt väikseid käitisi ning praktikas kontrollitakse antud kategooria 

ettevõtete puhul siiski vaid keskkonna kvaliteedinormidest kinnipidamist. VÕKS § 88 sätestab, et 

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 
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kulutusi ja tekkida võivat kahju arvestades. 

 

Kui saasteluba, keskkonnakompleksluba või jäätmepõletamist käsitlev jäätmeluba nõuab 

saasteainete püüdmist või see on kavandatud ehitusprojektis, on töötamine püüdeseadmeteta või 

rikkis püüdeseadmetega keelatud. 

 

Ettepanek PVT definitsiooni laiendus välisõhu osas: Sätestada põhiosas VÕKS § 88 ja 89, 

kuid kaaluda väiksemate heiteallikate puhul täpsustust, et välisõhu puhul loetakse PVT 

nõuded täidetuks kui välisõhu kvaliteedi piirväärtused ettevõtte tootmisterritooriumi piiril on 

tagatud ning käitis kasutab keskkonnaloas sätestatud tehnoloogiat. 

 

Uue mõistena on vaja defineerida valgusreostus, kuna antud temaatika on seaduse tasemel VÕKS-is 

reguleerimata ning tegemist on teatud piirkondades elanikkonda tõsiselt häiriva nähtusega. 

Valgusreostusega kaasnevad probleemid on seotud eelkõige energia raiskamisega, liigne tehisvalgus 

mõjub negatiivselt inimeste ja loomade psühholoogiale, sellega võivad kaasneda olulised mõjud 

ökosüsteemidele ning astronoomiale. Välisõhu peatükis on valgusreostuse definitsioon ning 

volitusnorm KOV-ile antud temaatika reguleerimiseks müra ja valgusreostuse jaotises. Esialgne 

ettepanek uue definitsiooni osas: valgusreostus on liigne või pealetükkiv tehisvalgus. 

 

2. JAGU. VÄLISÕHU KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE KVALITEE T 

 

Jaotis 2.1 Välisõhu kvaliteet. 

 

Alljärgnevalt on toodud olulisemad paragrahvid, mida on kavas muuta või kustutada: 

Kehtivas seaduse § 22 kohaselt on 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. Praktikas 

taolise regulatsiooni järgi vajadus puudub kuna välisõhu kvaliteedi hindamisel ei ole saasteallika 

mõjupiirkonnal tähtsust, kuna hinnatakse piirkonna või ettevõtte summaarseid ja/või maksimaalseid 

tasemeid. Ettepanek oleks paragrahv 22 ja sellega seotud § 27 ja KKM määruse nr 119 par 3 

lg 2 p 10, KKM määruse nr 46 par 2 lg 3 viited mõjupiirkonnale ja Keskkonnaseire seaduse 

par 5 lg 1 kustutada. 

 

Kehtivas seaduse § 21 reguleerib  riigi territooriumi jaotust piirkondadeks välisõhu kvaliteedi järgi. 
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Välisõhu kvaliteedi direktiivi 2008/50/EÜ kohaselt tuleks välisõhu kvaliteedi hindamisel järgida 

ühist lähenemisviisi vastavalt ühistele hindamiskriteeriumidele. Välisõhu kvaliteedi hindamisel 

tuleks arvesse võtta õhusaastega kokku puutuva elanikkonna ja ökosüsteemide suurust. Seetõttu 

oleks asjakohane jagada liikmesriikide territooriumid rahvastikutihedust kajastades piirkondadeks 

või linnastuteks. Riigi jaotus piirkondadeks ei pea põhinema vaid välisõhu kvaliteedi seisukohast 

nagu see on hetkel kehtivas seaduses. Paljud liikmesriigid on kehtestanud riigi piirkonnad eraldi 

olulisematele saasteainetele. Probleem võib antud valdkonnas tekkida nt teatud saasteaine 

piirväärtuste ületamise korral ning kui kehtiv piirkond on suur, siis tuleb rakendada heitkoguste 

vähendamise meetmeid kogu piirkonnas, mis omakorda võib kaasa tuua ebamõistlikke kulutusi. 

Ettepanek oleks nimetada antud paragrahv ümber: Riigi territooriumi jaotus piirkondadeks. 

Sätestada KKM määruse muutmisega lisaks teised võimalused piirkondade moodustamiseks. 

 

Kehtivas seaduses on liiga detailne regulatsioon otseste mõõtmiste, modelleerimise ja/või 

objektiivse hindamise kombineeritult kasutamise kohta (§ 24, 25), mis oma detailsusastmelt ja sisult 

sobiks pigem keskkonnaministri määrusesse nr 120, mis reguleerib välisõhu saastatuse taseme 

määramise korda. Ettepanek antud teemat reguleerida KKM määruses nr 120. 

 

Vastavalt VÕKS § 26 sätestatakse keskkonnaministri määrusega saastatuse taseme piir- ja 

sihtväärtuste, saastetaluvuse piirmäära, saasteaine sisalduse häiretaseme, kaugema eesmärgi ning 

saasteaine sisaldusest teavitamise tase. Antud määrus sisaldab vastavaid väärtusi ligi 90-le erinevale 

saasteainele, millest 13 on esmatähtsad saasteained ja ülejäänud esmatähtsuseta saasteained. 

Esimeste puhul on piir- ja sihtväärtused sätestatud direktiivides, teiste puhul kehtivad siseriiklikult 

kehtestatud piirväärtused. Kusjuures mõningate siseriiklike piirväärtuste määrad on oluliselt 

karmimad kui näiteks Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) vastavad näitajad. Ettepanek: 

Siseriiklike piirväärtuste kehtestamise puhul oleks otstarbekas reguleerida täpne kord kuidas 

ja mis alustel saab antud piirväärtusi kehtestada. Piirväärtuste puhul võiks lähtuda üldjuhul 

WHO vastavatest näitajatest. 

 

VÕKS § 32 ja 321 sätestavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning 

sõidukite taasviimistlusmaterjalide käitlemisele erinõuded ning nõuete täitmise osas järelevalvet 

teostavad asutused. Keskkonnainspektsioon vastutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate 

värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide kasutamisele esitatavate nõuete täitmise 

osas; Tarbijakaitseamet vastutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning 

sõidukite taasviimistlusmaterjalide märgistusele esitatavate nõuete täitmise osas jaemüügis, Maksu- 
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ja Tolliamet vastutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 

taasviimistlusmaterjalide sisseveole esitatavate nõuete täitmise osas ja Terviseamet vastutab 

lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide 

märgistusele esitatavate nõuete täitmise osas hulgimüügis. Ettepanek oleks antud regulatsioon 

tõsta täies ulatuses jaotisse 3.6 Saasteainete heitkoguste vähendamine toodetes. 

 

VÕKS § 36 lg 3, mille kohaselt välisõhk loetakse oluliselt saastatuks ja saastatuse taseme 

piirväärtus ületatuks, kui piirkonna välisõhu kvaliteedi pideva seire korral - välisõhu kvaliteedi 

hindamise seisukohalt esmatähtsuseta saasteainetega saastatuse tase ületab 18 ööpäeval ühe 

kalendriaasta jooksul või kahel ööpäeval ühe kalendrikuu jooksul 24 tunni keskmise piirväärtuse 

või kui 5% ühe ööpäeva jooksul võetud saasteainete proovidest ületavad ühe tunni keskmist 

piirväärtust enam kui 30 %. Antud lõikega on legaliseeritud 1h piirväärtuse ületamise kriteerium, 

kuna 1h piirväärtust võidakse ületada aastas pidevseire puhul kogu aeg kui ületamine on alla 30%. 

Sisuliselt kehtib antud lõike mõistes pidevseire teostajale piirväärtus 1,3 SPV1 ja vähemalt 365 

korral võib ööpäevas 1,2 tundi (5% ajast) olla mis tahes tase ehk ületada mis tahes piirväärtuseid. 

Selle lõike järgi kehtivad pidevseire teostajatele teised piirväärtused kui teistele ettevõtetele. 

Piirväärtuse eesmärk on eelkõige inimtervise kaitse, ehk antud lõike loogika kohaselt peab 

pidevseire olemasolu korral seal piirkonnas elavad isikud taluma kõrgemaid saastetasemeid. 

Ettepanek antud lõige taolisel kujul kustutada. 

 

Välisõhu kvaliteedi direktiiv reguleerib lisaks teatud juhud, mil peab arvestama looduslikest 

saasteallikatest pärinevate heitkogustega. Uue regulatsioonina lisatakse looduslikest saasteallikatest 

pärinevate saasteainete heitkoguste määramise kord, mis on peenosakeste seisukohalt ülioluline 

kuna peenosakeste kõrgenenud tasemete tekkes võivad looduslikud allikad olulised olla. Looduslike 

saasteallikate arvestamise kord võimaldab riikliku seire teostajal edastada Euroopa Komisjonile 

vaadeldava aasta kohta nende piirkondade loetelu, kus konkreetse saasteaine välisõhus sisalduse 

piirväärtuse ületamine on seostatav looduslike allikatega. Seire teostaja esitab andmed saasteainete 

sisalduse ja allikate kohta ning tõendid, mis näitavad, et normi piirväärtuse ületamine on tingitud 

looduslikest allikatest. Lisaks võib välisõhu kvaliteedi pideva seire riigi tasandil teostaja võib 

kindlaks määrata piirkonnad, kus PM10 sisalduse piirväärtust välisõhus ületatakse pärast talvist 

teede liivatamist välisõhku sattuvate peente osakestePM10 tõttu. Lisandub uue paragrahvina PM2,5 

keskmise kokkupuute näitaja ja kohustuslikult saavutatav välisõhu saastatuse taseme piirmäär. 

Keskmise kokkupuute näitaja on riigi kogu territooriumil linnakeskkonna taustapiirkondades tehtud 

mõõtmiste põhjal määratud ja inimese kokkupuudet eriti peente osakestega, iseloomustav välisõhu 
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saastatuse keskmine tase. Seda kasutatakse riigis kokkupuute vähendamise eesmärgi ja 

kohustuslikult saavutatava saastatuse taseme piirmäära arvutamiseks. Ettepanek: lisada 

paragrahvid, mis reguleerivad looduslikest allikatest pärit saasteainete arvestamise korda ja 

talvise teede liivatamisega seotud piirväärtuse ületamise määramise korda ning PM2,5 

keskmise kokkupuute näitaja ja kohustuslikult saavutatava välisõhu saastatuse taseme 

piirmäära määramise korda. 

 

Jaotis 2.2 Müra, valgusreostus 

 

Uue mõistena defineeritakse valgusreostus, kuna antud temaatika on seaduse tasemel VÕKS-is 

reguleerimata ning tegemist on teatud piirkondades elanikkonda tõsiselt häiriva nähtusega. 

Valgusreostusega kaasnevad probleemid on seotud eelkõige energia raiskamisega, liigne tehisvalgus 

mõjub negatiivselt inimeste ja loomade psühholoogiale, sellega võivad kaasneda olulised mõjud 

ökosüsteemidele ning astronoomiale. Peamised vähendamismeetmed, mida mujal maailmas on 

kasutatud on seotud eelkõige tänavavalgustussüsteemide korrastamise ning valgustite 

paigaldamisega selliselt, et need ei häiriks elanikke. Tänavavalgustussüsteemide puhul on 

arendamisel nö intelligentsed süsteemid, mille valgustid süttivad alles siis kui keegi tänaval liigub. 

Näiteks Šveitsis on reguleeritud tänavate valgustus kiirgusvoo normidega, mille kohaselt kuni 10 

meetrit laiuste tänavate valgustuses on lubatud 2 kuni 3 vatti tänava meetri kohta ning 4 kuni 6 vatti 

laiemate tänavate kohta. Kuna antud teema regulatsioon seaduse tasemel puudub ning puudub ka 

täpsem analüüs täpsematest regulatsioonivõimalustest, siis tuleks antud temaatikat käsitleda 

vajadusel keskkonnaõiguse eriosa koostamise järgmises etapis. Välisõhu peatükis võiks olla 

valgusreostuse definitsioon ning volitusnorm KOV-ile antud temaatika reguleerimiseks müra ja 

valgusreostuse jaotises. Ettepanek: üldine regulatsioon ja vajadusel volitusnorm täpsema 

regulatsiooni koostamiseks, mida saaksid KOVid rakendada. 

 

Jaotis 2.3 Avalikkuse teavitamine välisõhu saastatusest. 

 

Uue jaotis võtab üle kehtivad paragrahvid kuid täpsustab pideva seire tulemuste koondamise ja 

avalikkusele edastamise, sh häiretasemete operatiivse teavitamise korda. 

 

VÕKS § 38 sätestab, et välisõhus saasteaine sisalduse olulise muutumise korral ajakohastatakse 

saasteainete sisalduse teavet vähemalt üks kord päevas, teavet vääveldioksiidi-, lämmastikdioksiidi- 

ja osoonisisalduse kohta välisõhus iga tunni järel ning teavet pliisisalduse kohta välisõhus iga 
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kolme kuu järel. Antud paragrahvist ei selgu kas siin on mõeldud kõiki saasteaineid või ainult 

prioriteetseid saasteaineid ning lisaks on mitmeti tõlgendatav kuidas määrata saasteaine sisalduse 

olulist muutust. Ettepanek oleks antud paragrahvi täiendada järgmiselt: välisõhus 

esmatähtsate saasteainete sisalduse ülemise hindamispiiri ületamise korral ja 

esmatähtsusetute saasteainete sisalduse 0,7 piirväärtuse ületamise korral ajakohastatakse 

saasteainete sisalduse teavet vähemalt üks kord päevas, teavet vääveldioksiidi-, 

lämmastikdioksiidi- ja osoonisisalduse kohta välisõhus iga tunni järel. 

 

VÕKS §40 kohaselt teavitab Keskkonnaamet avalikkust saasteainete sisalduse häiretaseme 

ületamise korral raadio, televisiooni või ajalehe kaudu. Kuna häiretasemete puhul on oluline 

operatiivne reageerimine ja elanike evakueerimine, siis ei ole ajalehe kaudu teavitamine asjakohane. 

Ettepanek: meediakanalid tuleks asendada avaliku meediaga või internetiga. Antud juhul 

peaks avalikkuse teavitamise kohustus olema keskkonnaregistri volitatud töötlejal, mitte 

keskkonnaametil, kuna antud amet ei ole seotud riikliku seire teostamise ega planeerimisega. 

 

Lisaks on vaja lisada täiendav regulatsioon, milles reguleeritakse osapoolte vastutus ja tegevus 

häiretasemete tekkimise korral. Nimetatud osapoolteks võiksid olla Keskkonnainspektsioon, 

Päästeamet ja Terviseamet. Ettepanek: lisada regulatsioon, milles sisalduks osapoolte 

konkreetne vastutus ja tegevuskava häiretasemete tekkimise korral. 

 

3. JAGU. SAASTEAINETE HEITKOGUSTE REGULEERIMINE 

Jaotis 3.1 Välisõhu saastamise vähendamise korralduslikud meetmed. 

 

VÕKS-i saasteallika heitkoguste vähendamismeetmed on rakendatavad enamasti vaid loastatud 

punktsaasteallikate puhul ning saasteallikate tegevuskavadest pannakse kokku riiklik heitkoguste 

vähendamiskava. Reaalsuses hetkel kehtiv regulatsioon ei toimi ja seda peamiselt järgmistel 

põhjustel: 

1. Loastatud punktsaasteallikad võivad teatud piirkondades omada välisõhu kvaliteedile 

minimaalset mõju (nt Tallinn) ja mingis piirkonnas kõige olulisemate saasteallikate (nt transport, 

kohtkütmine) reguleerimine on hetkel kehtiva regulatsiooniga raskendatud 

2. Riigi poolt koostatavas heitkoguste vähendamiskavas (st Keskkonnaamet) saab reeglina 

sätestada siduvaid heitkoguste vähendamismeetmeid vaid loastatud saasteallikatele, mis ei pruugi 

olla piisav, et tagada piirkondades hea välisõhu kvaliteet. 

3. KOV kui reaalselt kõige olulisem protsessi mõjutaja (planeeringud, tänavate korrashoid jne) 
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on jäetud kõrvale sisulisest vastutusest rakendada vajadusel välisõhu kvaliteeti parendavaid 

meetmeid. 

 

Uus jaotis sisaldaks VÕKS § 50, mida täiendatakse selliselt, et piirkonna tegevuskava koostamisel 

arvestataks antud piirkonnas olulist mõju omavate saasteallikatega, mis ei pruugi ainult 

punktallikad olla. Tegevuskava koostamise ja rakendamise protsessi tuleb lülitada KOV ning näha 

ette vajadusel finantsvahendid tegevuskava elluviimiseks. Kehtivas VÕKS-is sisaldub § 53, mis 

sätestab KOV tegevuse mootorsõidukite ja liikurmasinate liikumise piiramine saasteainete 

hajumiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, kuid mida teadaolevalt ei ole ükski KOV 

kasutanud. Korralduslike meetmetena lisatakse jaotisse VÕKS § 61 kuni 66. 

 

Lisaks on vaja sätestada täiendavalt uued korralduslikud meetmed, kuna välisõhu kvaliteeti mõjutab 

tiheasustusalal olulisel määral ka piirkonnas valdavalt kasutatav kütteviis – kohtküte või kaugküte. 

Välisõhu kvaliteeti silmas pidades tuleks kindlasti eelistada kaugkütet kohtkütmisele. Seetõttu on 

oluline, et kohalikul omavalitsusel oleks võimalik läbi planeeringute ka kaugkütte kasutamist 

kohtkütmisele eelistada ja arendajatelt nõuda. 

 

Vastava meetme rakendamiseks tuleb sätestada üldplaneeringu ja detailplaneeringu menetlemist 

puudutav regulatsioon, mille kohaselt tuleb kaugkütet eelistada kohtkütmisele ning kohtkütte 

lubamine planeeritaval alal (sh olemasolevas eramupiirkonnas eramute renoveerimisel) eeldab 

eraldi põhjendamist ning on lubatav vaid erandlikel asjaoludel. 

 

Ehitamist puudutavad meetmed: Planeeringute kaudu on võimalik vähendada välisõhu kvaliteeti 

halvendavaid mõjusid kütmise kaudu siiski vaid arendatavates elurajoonides ning uute ehitiste 

kavandamisel. Olemasolevate eramurajoonide küttelahendusi ei ole planeeringute kaudu võimalik 

oluliselt mõjutada (va juhul, kui koostatakse detailplaneering uute elamute rajamiseks). Seetõttu on 

oluline, et kohalikul omavalitsusel oleks võimalik kütte-tehnosüsteemide jaoks ehitusluba andes (nt 

ehitise renoveerimisel) nõuda küttesüsteemis selliste lahenduste rakendamist, mis ohustavad 

välisõhu kvaliteeti senisest vähem. 

 

Jaotis 3.2 Saasteaine lubatud heitkogus ja heitkoguse määramise meetodid 

 

Ühtlustatakse ja täiendatakse saasteaine lubatud heitkoguse hetkelist (g/s) ja aastast (t/a) 

regulatsiooni. Regulatsioonis tuleb selget vahet teha hetkelise heitkoguse (g/s) ja aastase heitkoguse 
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(t/a) vahel. Esimesest sõltub välisõhu piirväärtuste ületamine, teine on seotud riiklike piirkogustega, 

mis hetkel on üldsõnaliselt reguleeritud VÕKS §52. Piirkogustega reguleeritud saasteainete ja 

muude saasteainete regulatsioon peaks olema mõnevõrra erinev, kuna teiste saasteainete puhul ei 

ole oluline aastane heitkogus, vaid hetkeline heitkogus välisõhu piirväärtuste tagamiseks. Kehtivas 

VÕKS-is on hetkelise (§44) heitkoguse regulatsioon üldiselt hästi toimiv ja parandada/täpsustada 

tuleks vaid paragrahvide sõnastusi. Aastase heitkoguse regulatsiooni peamine probleem on selles, et 

kehtiv VÕKS sätestab üldsõnaliselt, et saastelubade väljastamisel arvestab loa andja riiklike 

summaarsete piirkogustega (kehtivad SO2, NOx, LOÜ, NH3 ja tulevikus ka PM2,5, mis on 

reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete 

riiklike ülemmäärade kohta.), kuna riigile on kehtestatud heitkoguste piirkogused (t/a), mida aastas 

ületada ei tohi. Praktikas piirkogustega arvestamist saastelubade väljastamisel ei toimu, iga luba 

antakse välja järgides vaid hetkkoguse vastavust, st hinnatakse heitkoguste lokaalset 

(tootmisterritooriumi piirist) mõju välisõhu kvaliteedile. Riiklike piirkoguste kehtestamise eesmärk 

on piirata eelkõige saasteainete piiriülest levikut. Kuni 2010 aasta lõpuni kehtivad piirkogused 

piisavalt suured ning reaalselt piirkoguste ületamisohtu pole. Teisest küljest on piirkoguste 

teoreetiline ületamisoht olemas, kuna riik on saastelubade kaudu lubanud maksimaalselt aastas 

emiteerida nt SO2 ca 180 000 t/a, kuigi riiklik piirkogus on 100 000 t/a. Käitisele sätestatakse 

lubatud aastased heitkogused lähtuvalt käitise maksimaalsest võimsusest, mida reaalses elus 

saavutatakse harva. Sellele vaatamata on taoline olukord riigile ohtlik, kuna seab ohtu riiklike 

piirkoguste tagamise tulevikus kui riiklike piirkoguste jagamisel ollakse oluliselt täpsemad kui seda 

oldi aastal 2004. Ettepanek oleks reguleerida piirkogustega piiratud saasteainete heitkoguseid 

taoliselt, et loa väljastaja ka reaalselt arvestab riiklike piirkogustega. Selleks on vaja 

kehtestada siseriiklikult saasteainete piirkogused vald- ja maakonniti ning lisaks heitkoguste 

riiklik reserv, mida kasutatakse vastavalt vajadusele. 

 

Saasteainete heitkoguste vähendamis- ja/või piiramismeetmena võib käsitleda ka välisõhu saasteloa 

omamise kohustust, mida VÕKS-is on reguleeritud §67 kuni 87. Edaspidi oleks otstarbekas 

ühildada senine välisõhu saasteluba ja kasvuhoonegaaside kauplemisluba, kuna antud load lähtuvad 

sarnastest algandmetest. Uue keskkonnaloa nimetus võiks olla keskkonnaluba õhu saastamiseks. 

Keskkonnaloa menetlemise üldnõuded on sätestatud üldosas ning antud jaotises on sätestatud 

keskkonnaloa künnisvõimsused ja saasteainete heitkogused alates millest on keskkonnaluba nõutav. 

Kehtivas VÕKSis on saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused reguleeritud 

§68, mis sisaldab omakorda viidet keskkonnaministri määrusele nr 101, mis sätestab saasteainete 

heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja 
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erisaasteluba. Analüüsides KKM määruse nr 101 toodud künnisvõimsusi millest alates on välisõhu 

saasteluba nõutav, jääb segaseks mis eesmärgiga käitist saasteloaga koormatakse. Antud määruse 

paljud künnisvõimsused on teatud tegevusvaldkondade ja saasteainete osas ebamõistlikult madalad. 

Näidetena võib tuua 0,3 MW katlamaja, alates millest on välisõhu saasteloa omamine nõutav. 

Taolise suurusega katlamajad ei oma reeglina olulist mõju välisõhu kvaliteedile ning statistiliste 

andmete saamiseks võiksid taolised käitised olla koormatud aruandluskohustusega. Teise näitena 

võib tuua alates 2000 m3 laadimiskäibega kütusetanklad, mis oma olemuselt samuti ei ole reeglina 

olulised välisõhu kvaliteedi mõjutajad. Sama määruse loogika kohaselt oleks välisõhu saasteluba 

nõutav ka nt halupuudega kütval keskmise suurusega eramul, kahe lüpsilehmaga majapidamisel või 

suuremat pinda lahustipõhise värviga katval majaomanikul, kuna kehtivad saasteainete heitkogused 

on ebamõistlikult madalad. Välisõhu saasteluba peaks olema nõutav siiski käitistel, mis omavad 

olulist mõju välisõhu kvaliteedile ning mida on võimalik/vajalik välisõhu saasteloaga reguleerida. 

Antud juhul oleks vaja õigusloome järgmises etapis selgemalt defineerida kes ja miks vajavad 

keskkonnaluba õhu saastamiseks ning valdkonnad ja käitised kust on vaja statistilisi 

andmeid, koormata vajadusel aruandluskohustusega. Saasteained, mis ei kuulu riiklike 

piirkoguste reguleermisvaldkonda, ehk kõik saasteained peale SO2, NOx, LOÜ, NH3, peaks 

keskkonnaloa vajalikkus põhinema vastava välisõhu kvaliteedi piirväärtuse täitmise kaudu. 

Antud saasteainete osas teostatakse eelhindamine Gaussi hajumismudeliga ning võrreldakse 

SPV vastavust saasteallikast lähima tootmisterritooriumi piiril. Juhul kui modelleeritud 

saastatuse tase tootmisterritooriumi piiril on üle 70%, siis tuleb käitisel taotleda 

keskkonnaluba õhu saastamiseks. 

 

Jaotis 3.4 Muud paikse saasteallika heitkoguste vähendamise meetmed 

 

Mõeldud eelkõige saasteallikaid, millel ei ole näiteks oma väiksuse tõttu nn korstnasiseseid 

piirväärtusi, lisaks võimalik siin reguleerida loastamata saasteallikate heitkoguste reguleerimist. 

Ühe olulise saasteallikate grupina võib välja tuua kodumajapidamises kasutatavad katelseadmed. 

Teatud piirkondades võivad nimetatud saasteallikad omada väga olulist mõju välisõhu kvaliteedile 

ning sellest tulenevalt on vaja ette näha võimalused sealt pärinevate heitkoguste reguleerimiseks. 

Paljudes Euroopa riikides on kasutusel nt uute katelseadmete standardiseerimine, st turul on lubatud 

vaid katelseadmed mis vastavad standardites toodud nõuetele. Taolise regulatsiooni sätestamine 

nõuab tihedat koostööd Päästeameti ja teiste antud valdkonnas tegelevate asutustega. 

 

Jaotis 3.5 Liikuva saasteallika heitkoguste vähendamise meetmed 
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Keskkonnaministri või VV määrusega võib kehtestada lisameetmeid vastavalt vajadusele, nt võiks 

kaaluda lisaks tüübikinnitusele ja ARK tehnokontrollile ka autodel märgistuse kasutamine vastavalt 

auto vanusele ja emissioonitasemele, mida saaks kasutada nt parkimise korraldamisel st mida 

kõrgemad on vastavad näitajad seda kõrgem ka parkimistasu. Kõrgema tasu kehtestamise õigus 

KOV-l, kes kasutab saadud tulu sihtotstarbeliselt tegevuskava(de) täitmiseks ning sama põhimõtet 

võiks kasutada nt naastrehvide maksustamisega. Eriosas oleks vajalik tekitada regulatsioon, millega 

oleks võimalik reaalselt liikluse reguleerimist kui välisõhu kvaliteet mõnes piirkonnas on halb. 

Liiklust reguleeritakse fooride kaudu vastavalt reaalsetele välisõhu mõõtmistulemustele. Mujal 

maailmas on palju taolisi näiteid, mis eeldab välisõhu kvaliteedi prognoosarvutusi ja selle 

teavitamist paar päeva ette (tehniliselt juba täna võimalik) ja erinevaid liikluse ümbersuunamist 

reguleerivate tegevuskavade olemasolu. 

 

Kuivõrd transport on oluliselt välisõhu kvaliteeti mõjutavaks teguriks, siis on vajalik luua 

täitevvõimule (eelkõige kohalikule omavalitsusele) võimalus rakendada madala kvaliteediga 

välisõhuga piirkonnas meetmeid, mis vähendavad mootorsõidukite hulka vastavas piirkonnas. 

 

Üheks selliseks meetmeks on madala välisõhu kvaliteediga piirkonda mootorsõidukitele 

sissesõidumaksu kehtestamine. Teiste riikide praktika näitab, et vastava meetme rakendamine 

vähendab näiteks kesklinna sissesõidu maksustamisel seal liiklevate autode arvu ja paraneb ka 

välisõhu kvaliteet.  Vastava meetme rakendamise võimaldamiseks tuleb muuta kohalike maksude 

seadust ning täiendada seda vastava kohaliku maksu kehtestamise võimalusega. 

 

Välisõhu kvaliteedi parandamisele aitab kaasa ka mootorsõidukite liikumise piiramine lähtuvalt 

mootorsõiduki tehnilistest omadustest (nt tahked osakesed, CO). Seejuures on võimalik rakendada 

meedet lähtudes konkreetse mootorsõiduki omadustest või lähtudes vastava mootorsõiduki mootori 

tüübist. 

 

Meetme rakendamine lähtudes konkreetse mootorsõiduki omadustest eeldab, et mootorsõiduki 

tehnoülevaatuse käigus tehtaks kindlaks mootorsõiduki heitgaaside omadused ning mootorsõiduk 

klassifitseeritakse (hea, rahuldav, halb) ja tähistatakse (nt vastava kleebisega) lähtuvalt saadud 

tulemustest. Tiheasustusala tuleks jagada lähtuvalt välisõhu kvaliteedist eri piirkondadeks, kuhu on 

lubatud siseneda mootorsõidukitel arvestades nende tehnilisi omadusi. Näiteks kesklinna piirkonda, 

mille välisõhu kvaliteet on transpordist enim ohustatud ja mõjutatud, tohivad siseneda vaid 
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mootorsõidukid, mille heitgaaside sisaldus vastab klassifikatsioonis kategooriale “hea”. 

 

Vastava meetme rakendamine eeldab tehnoülevaatuse käigus mootorsõiduki omaduste hindamist 

ning järelikult tuleb muuta vastavalt mootorsõidukite tehnoülevaatust puudutavat korda asjakohases 

mahus. Samuti tuleb lisada välisõhu kaitset reguleerivasse keskkonnaseadustiku üldossa normid, 

mis võimaldavad kohalikul omavalitsusel tiheasustusala jagada lähtuvalt välisõhu kvaliteedi 

mõjutatusest transpordist eri piirkondadeks ning seada mootorsõiduki sisenemise lubatavus 

vastavasse piirkonda sõltuvusse mootorsõiduki tehnilistest omadustest. 

 

Mõneti lihtsamaks, kuid konkreetse mootorsõiduki omadusi vähem arvestavaks võimaluseks on 

piirata mootorsõiduki sissesõidu võimalusi lähtuvalt mootorsõiduki mootori tüübist/vanusest 

(elektrimootor) või kasutatavast kütusest (diisel, gaas, alkohol, bensiin jne). Seejuures saab 

arvestada sõidukitele kehtestatud Euroopa emissiooni standarditega (Euro 3, Euro 4 jne). 

 

Oluline on märkida, et eelnevalt nimetatud meetmeid – sissesõidu maksustamine ja sissesõidu 

piiramine lähtudes mootorsõiduki omadustest, võib rakendada ka kombineerituna. Näiteks seada 

sissesõidumaksu suurus sõltuvusse mootorsõiduki tehnilistest omadustest. 

 

Jaotis 3.6 Saasteainete heitkoguste vähendamine toodetes 

 

Keskkonnaministri või VV määrusega võib kehtestada lisameetmeid vastavalt vajadusele. Jaotis 

reguleerib heitkoguste vähendamismeetmeid erinevates toodetes nt kütuse väävlisisaldus ja värvide, 

lakkide LOÜ-de sisaldus. Käesoleval hetkel on tooteid puudutav regulatsioon seaduses laiali, 

mistõttu võib olla keeruline asjakohase normi leidmine. Samuti võib tooteid puudutaval 

regulatsioonil olla võimalik välja tuua ühisosa vastava jaotise alguses. 

 

4. JAGU. OSOONIKIHI KAITSMINE 

 

Hetkel kehtivas VÕKS-is ja VÕKS-i muutmise seaduse eelnõus on segadust tekitavad mõned 

paragrahvid, mis sätestavad lisaks osoonikihti kahandavatele ainetele ka fluoreeritud 

kasvuhoonegaase. Kuna enamus fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seonduv on sätestatud kliima 

peatüki all, siis on selline jaotus arusaamatu. Analüüsi käigus selgus, et praeguses süsteemis on 

mõlemad ained omavahel mitmel põhjusel seotud. Paljud seadmed, millel peab olema 

hoolderaamat, sisaldavad kas ühte, teist, mõlemaid aineid või ainesegusid (osoonikihti kahandavad 
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ained + fluoreeritud kasvuhoonegaasid), seega neil on hoolderaamatu vorm ühine. Samuti on 

eelmainitud ainete puhul Keskkonnaministeeriumil ühine aruandlus ja andmebaas. Jõustunud on ka 

Keskkonnaministri pädevusnõuete ajutise sertifikaadi määrus, mis kehtib 4 juulini 2011 ja mis 

reguleerib samuti nii osoonikihti kahandavaid aineid kui ka fluoreeritud kasvuhoonegaase. 

 

Antud probleemi lahendamiseks on kaks võimalust: esimene variant on võtta osoonikihi kaitsmise  

jao paragrahvidest välja sõnad fluoreeritud kasvuhoonegaasid ning dubleerida vastavad sätted 

fluoreeritud kasvuhoonegaase reguleerivate jaotiste all (jaotised 5.5 ja 5.6). Teine variant on 

reguleerida mõlemaid aineid koos ning moodustada ühine jagu „Osoonikihi kaitsmine ja 

fluoreeritud kasvuhoonegaasid“. Antud analüüsi käigus on kasutatud esimest varianti. Kuna 

analüüsi tegemise käigus toimusid Keskkonnaministeeriumi haldusalas struktuuri muudatused, siis 

ei olnud veel päris selge, mis osakonnad hakkavad tegelema osoonikihti kahandavate ainete ja 

fluoreeritud kasvuhoonegaasidega. Jaanuari lõpu seisuga olid osoonikihti kahandavad ained 

välisõhu osakonna all ja fluoreeritud kasvuhoonegaasid kliima- ja kiirgusosakonna all, kuid kuna oli 

selgusetu, kuidas ühist aruandlust ja andmebaasi haldama hakatakse, siis on võimalik, et antud 

struktuuris toimuvad veel muudatused. Vastavalt lõplikule otsusele tuleb valida, kumb eelnevalt 

pakutud variant on sobivam. 

 

5. JAGU. KASVUHOONEGAASID JA KLIIMAMUUTUS 

 

Jaotis 5.1 Üldsätted ja kasvuhoonegaaside üldised vähendamismeetmed 

 

Kehtiva VÕKS-i paragrahv 1222, mis hõlmab informatsiooni avalikkust, tuleks kohandada nii, et 

kirjas oleks lisaks sätestatule ka järgmise kauplemise perioodiga seonduva informatsiooni 

avalikkusele teatamise viis. Järgmise kauplemise perioodi puhul ei ole lubatud heitkogused seotud 

enam riigi poolt koostatud jaotuskavaga, millele antud paragrahvis viidatakse, vaid määratakse 

Euroopa Komisjoni poolt. Uus kord toob kaasa väga palju uut regulatsiooni (nt õhusõidukite puhul 

Euroopa Komisjoni poolt määratud eraldatava saastekvootide üldkogus, enampakkumisele 

esitatavate saastekvootide arv, erireservis olevate saastekvootide arv ja tasuta eraldatud 

saastekvootide arv), mis tuleb avalikkusele teatavaks teha. Ettepanek on sätestada seaduses 

järgmise kaulemise perioodiga seonduva informatsiooni avalikustamine. 

 

Jaotis 5.2  Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteem 
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Kehtiva VÕKS-i paragrahv 119 sätestab kasvuhoonegaaside summarsed lubatud heitkogused. 

Hetkel on antud paragrahv seotud jaotuskavaga, mis omakorda on seotud vaid paiksete käitajatega 

eelmisel ning praegusel kauplemise perioodil. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiividele 2009/29/EÜ ning 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ muutub 

heitkoguste jagamise kord järgmisel kauplemise perioodil ning paiksete ja liikuvate saasteallikate 

puhul on see erinev. Kuna antud jaotis hõlmab tervet kauplemise perioodi, kuhu on alates aastast 

2012 hõlmatud ka õhusõiduki käitajad, siis peaks vastav paragrahv hõlmama ka õhusõiduki 

käitajaga seonduvat. Samuti algab aastal 2013 järgmine kauplemise periood, millega muutub ka 

paiksetele käitajatele lubatud heitkoguste jagamise kord. Järgmisel perioodil ei ole riikidel enam 

kohustust koostada jaotuskavasid, mille alusel lubatud heitkoguseid jagatakse, vaid otsuse teeb 

Euroopa Komisjon. Õhusõidukite puhul tehakse otsus vastavalt esitatud seirekavadele, mis on 

liikmesriigi poolt heaks kiidetud. Paiksete käitajate puhul ei ole Euroopa Komisjon veel jaotamise 

täpset protseduuri sätestanud. Ettepanek on seaduses sätestada lubatud heitkogused nii 

paiksetele kui ka õhusõiduki käitajatele ning lisaks praegusele kauplemise perioodile 

sätestada ka uue perioodi kohta käiv regulatsioon. 

 

Kehtivas VÕKS-is on reguleerimata lennutegevus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise 

süsteemis. Vastavad sätted on vaja üle võtta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 

2008/101/EÜ. Mõned punktid on seadusesse lisatud VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu raames ning 

mõningad punktid plaanib Keskkonnaministeerium sätestada Keskkonnaministri ja Vabariigi 

Valitsuse määrustega. Samuti on seadusesse üle võtmata järgmise perioodi paiksetele käitajatele 

mõeldud sätted, mis on vaja üle võtta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 

2009/29/EÜ.  

 

Teatud osa saastekvootidest eraldatakse enampakkumisel kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt välja 

töötatavate eeskirjadega, teatud osa saastekvoote tuleks jätta reservi ja osa saastekvoote eraldatakse 

tasuta.  

 

Seaduses tuleb sätestada saastekvootide müük enampakkumisel. VÕKS-i muutmise seaduse 

eelnõu käigus lisati seadusesse paragrahv 1193, mis sätestab enampakkumist õhusõiduki käitajate 

puhul. Vastav täiendus võetakse eriosa kirjutamisel arvesse. Kuna alates 2013. aastast lähevad 

enampakkumisele ka paiksete käitajate saastekvoodid, siis tuleb sama regulatsioon sätestada ka 

paiksete käitajate puhul. Paiksete käitajate enampakkumisel müüdavate saastekvootide hinnangulise 
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koguse avaldab Euroopa Komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2010 ning 30. juuniks 2010 võtab 

komisjon vastu enampakkumise ajastamist, haldamist ja muid aspekte käsitleva määruse. 

Lubatud heitkoguse reservi jaotamine on sätestatud kehtiva VÕKS-i paragrahvis 1191, mille sisu on 

suunatud paiksetele käitajatele. Õhusõiduki käitajate reserv ja selle jaotamise sätted on 

seadusest hetkel puudu ning tuleb seadusesse lisada. VÕKS-i muutmise seaduse eelnõu raames 

lisati vastav regulatsioon seadusesse paragrahvina 1192. Vastav täiendus võetakse eriosa 

kirjutamisel arvesse. Samuti on ettepanek paragrahvi 1191 täiendada sõnadega „paiksete käitajate“, 

et seaduses oleksid paiksetele ja õhusõiduki käitajatele mõeldud sätted selgelt eristatavad. Üle tuleb 

vaadata ka paragrahvi 1191 sõnastus, kuna esimene lõige viitab jaotuskavale, mis järgmise perioodi 

puhul ei ole enam asjakohane. 

 

Tuleb võtta üle tasuta saastekvootide eraldamise sätted paiksete ja õhusõiduki käitajate 

puhul. Õhusõiduki käitaja võib taotleda iga kauplemisperioodi jaoks tasuta lubatud heitkoguseid, 

esitades pädevale asutusele tõendatud tonnkilomeetrite andmed seireaasta kohta. Vastav säte on 

Keskkonnaministeeriumil plaanis üle võtta Vabariigi Valitsuse määrusega (eelnõu on hetkel 

koostamisel). Eriosa koostamise käigus tuleks otsustada, kas vastav säte üle võtta seadusesse või 

jätta määruse tasemele. Lubatud heitkoguse ühikute eraldamine paiksetele käitajatele on samuti 

sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega, kuid puudu on järgmise kauplemise perioodi kohta käiv 

regulatsioon. Järgmisel  kauplemise perioodil paiksete käitajate saastekvootide tasuta eraldamise 

kohta võtab Euroopa Komisjon 31. detsembriks 2010 vastu kogu ühenduses kohaldatavad ja 

täielikult ühtlustatud rakendusmeetmed. Seega puudub antud analüüsi tegemise ajal antud teema 

täpsemaks käsitlemiseks ja regulatsiooni väljatöötamiseks vajalik informatsioon. 

 

Kehtiv VÕKS sätestab paragrahvis 1221 süsteemi siseneja reservi ülejäägi kasutamise eelmise ja 

praeguse kauplemisperioodi kohta ning katmata on järgmine kauplemise periood. Kuna direktiivid 

2009/29/EÜ ja 2008/101/EÜ ütlevad, et reservi jäänud eraldamata saastekvoodid, mis on 2020. 

aastaks kasutamata jäänud, müüb liikmesriik enampakkumisel, siis tuleb vastav informatsioon 

samuti seadusesse lisada. 

 

Siiani ei ole riik kasutanud kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteemi selleks, et suunata 

ettevõtteid heitkoguseid vähendama, kuigi kauplemise süsteem on üks heitkoguste vähendamise 

meede. Ettepanek on sätestada seaduses, et saastekvootide müügist saadud tulu (või teatud osa 

sellest) tuleb kasutada keskkonnainvesteeringuteks. Samuti tuleb kaaluda, kas enampakkumisest 

saadud tulu kasutamise eesmärgid tuleks seaduses sätestada. Euroopa Liidu poolt on direktiiviga 
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2009/29/EÜ määratud, et vähemalt 50% saastekvootide enampakkumistest saadud tulust tuleb 

kasutada etteantud eesmärkide saavutamiseks. 

 

Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise registris tuleks teatud tehingud maksustada. 

Seda on edukalt rakendanud paljud Euroopa Liidu saastekvootidega kauplemise süsteemis osalevad 

liikmesriigid. Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt kauplemise kohta igal aastal avalikustatavates 

Euroopa Komisjoni direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 21 aruannete kokkuvõtetes on välja toodud Eesti 

kui üks vähestest liikmesriikidest, kes lubab kauplemise registris kõiki tehinguid teha tasuta. Lisaks 

Eestile on kauplemise register osalejatele tasuta veel Küprosel, Itaalias ja Luksemburgis. Teistes 

riikides on maksustatud peamiselt alljärgnevad protseduurid: 

1) kauplemislubade väljaandmine ja uuendamine 

2) kontode avamine registris 

3) kontodega seotud uuendused (esindajate vahetus, parooli uuendused jne). 

 

Kuna Eesti on üks väheseid riike, kelle register on kasutajatele tasuta, siis kauplevad Eesti registris 

ka teiste riikide kodanikud,  mis suurendab Eesti kauplemise registri koormust ja kulusid. 

Teadaolevalt on registri ülalpidamiskulud suured (kauplemise registrile kulus riigil aastatel 2005-

2008 soetamise, ülalpidamise ja hooldamise näol 4,3 miljonit krooni) ning raha selleks on 

ettenähtud ainult riigieelarvest. Tehingute maksustamine (riigilõivuna) oleks hea vahend Eesti 

registri ülalpidamise rahaliseks toetamiseks. 

 

Jaotis 5.3  Projektitegevus 

 

Ühisrakendusprojekti dokumentatsioonja  projekti elluviimise tulemusena saavutatud heitkoguste 

vähendamise ühikud tuleb tõendada sõltumatu üksuse poolt. Siiani on Eesti projektide arendajad ja 

investeerijariigid pidanud kasutama ÜRO ühisrakenduse juhtkomitee poolt akrediteeritud 

välisriikide tõendajaid, mis on väga kulukas. Aastaid on projektide arendajatele lubatud, et VÕKS-i 

planeeritava muudatusega  võimaldatakse siseriiklike tõendajate kasutamine, kuid kuni tänaseni 

pole seda suudetud teha. Eesti on otsustanud võimaldada ühisrakendusprojekti elluviimise 

tulemusena saavutatud heitkoguste vähendamise ühikute tõendamisel siseriiklike akrediteeritud 

tõendajate kasutamise ning vastav säte on sisse viidud VÕKS-i muutmise seaduse eelnõusse 

(paragrahv 1201 lõige 3). Eelnõu kirjutamisel võetakse lisatud säte arvesse. 

 

 



 177

 

Jaotis 5.4 Keskkonnaloa õhu saastamiseks erisätted kauplemise korral ja käitajate õigused ja 

kohustused 

 

Kehtivas VÕKS-is on reguleerimata akrediteerimise kord vastavalt Euroopa Komisjoni poolt 

sätestatud kriteeriumitele. Tõendaja peab kontrollima, kas esitatud andmed vastavad kauplemisloas 

sätestatule ning vastavalt Euroopa seire ja aruandluse juhendile. Hetkel ei toimu kasvuhoonegaaside 

tõendamine vastavalt Euroopa Liidu nõuetele ning tõendamise süsteem ei suuda tagada õhku 

paisatud heitkoguste õigsust. Tõendajaks on Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus 

koostöös Keskkonnaametiga. Sisulist tõendamist viivad läbi Keskkonnaameti välisõhuspetsialistid, 

kellel ei ole vastavat pädevust. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus heitkoguste 

aruannete tõendamise aruandeid põhjalikult üle ei kontrolli, vaid usaldab spetsialiste ning väljastab 

tõendamisotsused. Eesti on hetkel ainuke riik Euroopas, kus puudub sõltumatute tõendajate 

akrediteerimise süsteem. Samuti kaetakse hetkel riigieelarvest heitkoguste tõendamise kulud, mida 

teistes riikides tasuvad ettevõtted. Eestis tuleb luua sõltumatute tõendajate akrediteerimise 

süsteem ning sätestada vajalik regulatsioon seaduses. Heitkoguseid peavad tõendama sõltumatud 

tõendajad, kes vastutavad tõendamistulemuste eest. Vastavate isikute tegevust peab kontrollima 

Keskkonnaministeerium ning tõendamiskulud peab katma ettevõte. Keskkonnaministeerium on 

antud probleemist teadlik ning VÕKS-i muutmise seaduse eelnõus on paragrahvi 122 sisse viidud 

sõltumatu akrediteerija kaasamine. Vastavad sätted võetakse eriosa kirjutamisel arvesse. 

 

VÄÄRTEOKOOSSEISUD 

 

Vastavalt Euroopa direktiivile 2003/87/EÜ peab käitaja, kes ei tagasta iga aasta 30. aprilliks eelneva 

aasta heitkogustele vastaval hulgal saastekvoote, ülemääraste heitkoguste eest trahvi tasuma. 

Ülemääraste heitkoguste trahv on 100 eurot iga õhku paisatud tonni süsinikdioksiidi ekvivalendi 

kohta, mille osas käitaja või õhusõiduki käitaja ei ole kvoote tagastanud. Mainitud trahv on 

sätestatud Keskkonnatasude seaduse paragrahv 23 lõikes 2. Praegune sõnastus ei vasta direktiivis 

sätestatule ning tekitab probleeme - seaduses on öeldud, et süsinikdioksiidi heitmisel paiksest 

saasteallikast välisõhku kauplemisloas lubatud heitkogusest suurema ja aastaaruandes kajastamata 

jäetud koguse eest tasutakse saastetasu iga süsinikdioksiiditonni eest, mis on vastuolus kauplemise 

süsteemi põhimõtetega. Ettepanek on kauplemise trahvi säte vastavalt direktiivi sõnastusele 

korrigeerida ning sätestada atmosfääriõhu kaitse peatüki alla. VÕKS-i muutmise seaduse 

eelnõus on vastav trahvi säte VÕKS-i sisse toodud, mis võetakse KS eriosa kirjutamisel arvesse. 
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6. Keskkonnaministri 22.09.2004 määrus nr 117 Tiheasustusega piirkondade välisõhus 
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6. PEATÜKK. KIIRGUS 

1. PEATÜKI STRUKTUUR 

1. JAGU ÜLDSÄTTED 

 1. jaotis Reguleerimisala 

 2. jaotis Mõisted 

 3. jaotis Põhimõtted 

2. JAGU KIIRGUSOHUTUSE TAGAMINE 

 1. jaotis Üldised õigused ja kohustused 

 2. jaotis Kavandamine 

 3. jaotis Registrid 

 4. jaotis Juhend ja teabematerjalid 

 5. jaotis Radooniohtlik piirkond 

3. JAGU NÕUDED KIIRGUSTEGEVUSELE 

 1. jaotis Üldnõuded 

 2. jaotis Nõuded eri liiki kiirgustegevusele 

 3. jaotis Kiirgusohutus töökohal 

 4. jaotis Nõuded meditsiinikiirituses 

 5. jaotis Radioaktiivsed jäätmed ja heitmed 

 6. jaotis Radioaktiivsete jäätmete käitluskoht 

 7. jaotis Finantstagatiste süsteem 

8. jaotis Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbivedu 

4. JAGU KIIRGUSTEGEVUSLUBA 

 1. jaotis Kiirgustegevusluba 

2. jaotis Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents 

 3. jaotis Uuringud ja seire 

5. JAGU KAITSEMEETMETE RAKENDAMISE PÕHIMÕTTED JA SEKKUMINE 

 1. jaotis Sekkumine 

 2. jaotis Järelevalve 
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2. STRUKTUURI LÜHIKE KIRJELDUS JA PEAMISED 

REGULATSIOONIETTEPANEKUD 

 

Punktis 1. toodud kiirguse peatüki struktuur on koostatud lähtuvalt Keskkonnaseadustiku eriosa 

struktuuri kontseptsioonist. Võrreldes kehtiva Kiirgusseadusega (KiS) on püütud jagude paigutust 

muuta loogilisemaks ja sidusamaks (näiteks on kõik kiirgustegevusele esitatavad nõuded nüüd 

koondatult ühes jaos jne.). 

 

1. JAGU ÜLDSÄTTED 

1. jaotis Reguleerimisala 

 

Jaotises sätestatakse kiirguse peatüki reguleerimisala. Jaotis hõlmab KiS paragrahvi 1. Paragrahvis 

1 sätestatud reguleerimisala on vaja täiendada, et seadus kataks ka tuumamaterjaliga seonduvat ja 

radoonist tekitatud kiiritust eluruumides. 

 

2. jaotis Mõisted 

Jaotises määratakse kiirgustegevuse sisu ja peatükis kasutatavad mõisted, sh. uued mõisted. Jaotis 

hõlmab KiS paragrahve 2 ja 6. Kuna käesolevas peatükis saab olema kaetud ka tuumamaterjaliga 

seonduv, siis on vajalik täpsustada paragrahvi 2, mille kohaselt loetakse kiirgustegevuseks samuti 

tuumamaterjali omamine, kasutamine, hoidmine ja transport. Vajalik on paragrahvi 6 mõningate 

uute mõistete lisamine seoses peatükis käsitletavate uute teemadega. Uuteks mõisteteks on 

looduslike radionukliide sisaldavad jäätmed, omanikuta kiirgusallikas, radioaktiivsete jäätmete 

käitluskoha riiklik haldaja, meditsiinikiirituse protseduur (olemasoleva mõiste 

“meditsiiniradioloogia protseduur” asemel) ja diagnostiline referentsväärtus. 

 

3. jaotis Põhimõtted 

Jaotises esitatakse kiirgusohutuse põhiprintsiibid (eeskujuks KiS paragrahv 3 lõiked 1-4) ning 

samuti radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud üldised põhinõuded (KiS paragrahv 58 lõiked 

1-4). Võrreldes KiS-ga eeltoodud põhimõtted olulist muutmist või täiendamist ei vaja. Sõltuvalt 

normitehnilistest vajadustest võib jaotise sisus tulla ka mõningaid korrektiive, eeskätt sätete 

paigutuse osas. 

 

 



 183

2. JAGU KIIRGUSOHUTUSE TAGAMINE 

1. jaotis Üldised õigused ja kohustused 

Jaotis hõlmab kiirgusohutusalase tegevuse korraldamist, üldisi kohustusi kiirgusohutuse tagamisel 

kiirgusallika omajale, doosi piirmäärade kehtestamist ning tuumamaterjali arvestust ja 

tuumamaterjalist teavitamist. Jaotis hõlmab KiS paragrahvi 3 lõiget 5, paragrahvi 4, paragrahvi 30 

punktide 1-4, 7, 8 ja 16 alusel moodustatud uut paragrahvi “Üldised kohustused kiirgusohutuse 

tagamisel kiirgusallika omajale” ning paragrahve 33 ja 38. Analüüsi käigus tehti järgmised 

ettepanekud: 

1. täpsemalt tuleb reguleerida erinevate asutuste (eelkõige Keskkonnaamet ja 

Keskkonnainspektsioon) peamised kohustused kiirgusohutuse tagamisel; 

2. anda paragrahvides 4 ja 5 (vt. 5. jao 2. jaotist) kiirgusohutuse paremaks korraldamiseks 

järelevalve funktsioon tagasi Keskkonnaametile; 

3. tuleb täpsustada füüsilise kaitse nõudeid ning tuleb kaaluda võimalust võtta kasutusele 

kiirgusallikate kategoriseerimine, sest füüsilise kaitse puhul on otstarbekas lähtuda eelkõige 

kiirgusallikaga seotud riskidest, mis on iga kiirgusallika puhul erinevad; 

4. tuleb luua võimalus Riigihangete seaduse paragrahv 14, lõige 1 punkt 2 rakendamiseks, mille 

kohaselt ei ole hankija kohustatud Riigihangete seadust järgima, kui „… lepingu täitmine eeldab 

kooskõlas õigusaktidega eriliste turvalisusnõuete täitmist“; 

5. KiS paragrahv 30 on otstarbekas jaotada kaheks, kusjuures üldised kohustused (punktid 1-4, 7, 

8 ja 16) kiirgusohutuse tagamisel kiirgusallika omajale (sh. füüsiline kaitse jms. nõuded laiemalt 

teavitamiskohustusega isikule ja kiirgustegevusloa omajale) on toodud käesolevas jaotises uues 

paragrahvis “Üldised kohustused kiirgusohutuse tagamisel kiirgusallika omajale” ning 

spetsiifilised kohustused (punktid 5,6, 9-15 ja 17) ainult kiirgustegevusloa omajale on toodud 

peatüki 3. jaos Nõuded kiirgustegevusele 1. jaotises Üldnõuded paragrahvis 30 (vt. punkt 

3.3.1.); 

6. uues paragrahvis “Üldised kohustused kiirgusohutuse tagamisel kiirgusallika omajale” on 

vajalik kiirgusallikate kontrolli kohustuses sätestada erandid, millal allikate kontroll toimub 

teistsugustel alustel. 

 

2. jaotis Kavandamine 

Jaotises reguleeritakse kiirgusohutuse riikliku arengukava koostamist, avalikku väljapanekut ja 

kinnitamist. Jaotis hõlmab KiS paragrahve 7-13. Kasutatav protseduur kiirgusohutuse riikliku 
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arengukava osas ei vaja muutmist, välja arvatud asjaolu, et oluline oleks loetleda paragrahvis 7 ka 

valdkonnad, mida arengukava käsitleb. 

 

3. jaotis Registrid 

Jaotises reguleeritakse kiirgusallikate ja kiirgustegevuslubade registriga, tuumamaterjali registriga 

ja doosiregistriga seonduvat. Jaotis hõlmab KiS paragrahvi 37, mille alusel moodustatakse kaks 

eraldi paragrahvi “Kiirgusallikate ja kiirgustegevuslubade register” ja “Tuumamaterjali register” 

ning KiS paragrahvi 44 regulatsiooni. KiS-ga võrreldes doosiregistriga seonduv muutmist ei vaja, 

kuid muutmist vajab kiirgusallikate ja tuumamaterjali registriga seonduv. Ettepanek on ka 

kiirgusallikate ja tuumamaterjali registrid muuta riiklikuks registriks ning oluline on 

kiirgustegevuslubade registri sätestamine seaduse tasemele ning võimalusel selle registri liitmine 

mõne teise olemasoleva registriga (näiteks kiirgusallikate registriga). Samuti tuleks kaaluda 

võimalust kiirgusallikate registri täiendamiseks liites sinna juurde ka radioaktiivsete jäätmetega 

seonduva. 

 

4. jaotis Juhend ja teabematerjalid 

Jaotis sätestab nõuded erinevate asutuste poolt väljaantavatele kiirgusohutuse juhend- ja 

teabematerjalidele. Jaotis hõlmab KiS paragrahvi 36. Lisaks kiirgustegevusloa omaja 

teabematerjalile on oluline ka avalikkuse teavitamine ning seega tuleb täiendavalt paragrahvis 36 

sätestada erinevate asutuste kohustused kiirgusohutuse tagamisega seotud teabematerjalide 

ettevalmistamisel ja avalikustamisel (eelkõige Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet). 

 

5. jaotis Radooniohtlik piirkond 

Tegemist on täiesti uue jaotisega, mis sätestab radoonisisalduse piirväärtused, piirkondade 

määratlemise sõltuvalt radoonisisaldusest ja peamised kiirgusohutusnõuded suure 

radooniohtlikkusega piirkonnas. Jaotis sisaldab paragrahve “Radoonisisalduse piirväärtused”, 

“Piirkondade määratlemine sõltuvalt radoonisisaldusest” ja “Peamised kiirgusohutusnõuded suure 

radooniohtlikkusega piirkonnas”. Radoonisisalduse piirväärtuse osas on üheks lahenduseks panna 

paragrahvi “Radoonisisalduse piirväärtused” volitusnorm keskkonnaministri määrusele, milles 

sätestatakse piirväärtus uutele hoonetele (200 Bq/m3), olemasolevatele hoonetele (400 Bq/m3) ning 

töökohtadele. Paragrahvis “Piirkondade määratlemine sõltuvalt radoonisisaldusest” tuleb viidata 

keskkonnaministri määrusele, millega määratletakse erineva radooniohtlikkusega piirkonnad 

(näiteks väikese, keskmise või suure ohuga) sõltuvalt radoonisisaldusest pinnases. Paragrahvis 
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“Peamised kiirgusohutusnõuded suure radooniohtlikkusega piirkonnas” tuleb loetleda peamised 

nõuded uusehitiste ehitamisel jne. radoonist põhjustatud kiirgusohu vähendamiseks suure 

radooniohtlikkusega piirkonnas ning täpsustatud nõuete kehtestamiseks on vajalik lisada viide 

vastavale keskkonnaministri määrusele. 

 

3. JAGU NÕUDED KIIRGUSTEGEVUSELE 

1. jaotis Üldnõuded 

Jaotis sätestab kiirgustegevusloa taotlemise kohutuse alused, kiirgusallika kiirgustegevusloata 

kasutamise erisused, kiirgusallika ohutuse tingimused ja kiirgustegevusloa omaja kohustused. Jaotis 

hõlmab KiS paragrahve 16, 17, paragrahvi 30 punkte 5,6, 9-15 ja 17 (vt. punkt 3.2.1.) ning 

paragrahvi 34. Analüüsi käigus tehti järgmised ettepanekud: 

1. kiirgustegevuslubade taotlemise kaudu on viimase aastakümne jooksul tagatud Eestis 

kasutatavate kiirgusallikate puhul saadavate dooside optimeerimine ning edasises lähenemises 

on otstarbekas tuua sisse ka kiirgustegevusest teavitamise protseduur ning seeläbi vähendada 

kiirgustegevusloa omajate arvu; 

2. kiirgustegevusest teavitamise protseduuri alla võiksid kuuluda eelkõige hambaröntgenseadmete 

kasutamine, aga näiteks ka pagasi läbivalgustusseadmete kasutamine; 

3. paragrahvide 16 ja 17 regulatsioone tuleb täiendada teavitamise kohustusega sõltuvalt 

kiirgustegevuse klassifikatsioonist ja teavitamise vormile esitatavate üldiste nõuetega; 

4. vajadus on paragrahvis 17 vabastamise protseduuri täpsustamiseks, sest olemasolev 

regulatsioon tekitab erinevaid arusaamu ning võib piirata Keskkonnaameti õigust otsuste 

tegemisel, mis peaksid olema kiirguseksperdi hinnangust sõltumatud; 

5. paragrahvis 17 tuleb täpsustada kiirgustegevusloata tegevusi ja kehtestada teavitamise kohustus 

mõningatele väljaarvamistasemest väiksema aktiivsusega radionukliide sisaldavate seadmete 

omanikele ning samuti tuleb neile seada tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohustus 

juhul, kui kavatsetakse kasutada (näiteks hulgi) väljaarvamistasemest madalama tasemega 

radionukliidide sisaldusega seadmeid. 

 

2. jaotis Nõuded eri liiki kiirgustegevusele 

Jaotisesse on koondatud nõuded eri liiki kiirgustegevusele, milleks on kiirgustegevusloa omaja 

kohustused kõrgaktiivse kiirgusallika korral, radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava 

seadme vedu, suurenenud looduskiiritus ning radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
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vedu. Jaotis hõlmab KiS paragrahve 301, 35, 49 ning paragrahv 61 lõigete 4 ja 15 alusel loodud 

eraldi paragrahvi “Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedu”. 

Jaotises on vajalik täpsustada paragrahvis 35 radioaktiivsete ainete ning paragrahv 61 lõigete 4 ja 

15 alusel loodud eraldi paragrahvis “Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedu” 

radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse veo korda. 

 

3. jaotis Kiirgusohutus töökohal 

Jaotis sätestab nõuded kiirgusohutuse spetsialistile, kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemile, 

kiirgusohutuse tagamise tingimused töökohal, kiirgustöötajate kategooriad, vanusepiirangu 

kiirgustööle lubamisel, kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise nõuded, kiirgustöötaja 

tervisekontrolli tingimused, välistöötaja kiirgusohutuse tagamise ja tema isikudooside seire 

tingimused ning meetmed lennumeeskonna kaitseks. Jaotis hõlmab KiS paragrahve 31, 32, 39-41, 

46-48 ja paragrahvi 49 lõike 3 alusel moodustatud eraldi paragrahvi “Meetmed lennumeeskonna 

kaitseks”. Jaotis ei vaja suuri muutusi, kuid vajab sätete täpsustamist ja seda eelkõige paragrahvi 32 

osas, mis käsitleb kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemiga seonduvat. 

 

4. jaotis Nõuded meditsiinikiirituses 

Jaotis sätestab tervishoiutöötaja kohustused kiirgustegevusel, meditsiinikiiritust saavate isikute 

kaitse ja meditsiinikiirituse kliinilise auditi tingimused ning diagnostilise referentsväärtuse 

määramise korralduse. Jaotis hõlmab KiS paragrahve 50, 51 ja uusi paragrahve “Meditsiinikiirituse 

kliiniline audit” ja “Diagnostiline referentsväärtus”. Analüüsi käigus tehti järgmised ettepanekud: 

1. KiS-s on kliinilise auditiga seonduv reguleerimata ning vajab täpsustamist – kes võib seda teha, 

millised on eeltingimused, mis teemasid tuleb käsitleda (auditi objekt) ning millise sagedusega 

auditit läbi viiakse; 

2. referentsväärtuste puhul on oluline esmalt sätestada, millisel seadusandlikul tasemel toimub 

nende väärtuste reguleerimine. Võttes arvesse väärtuste määratlemisega seotud tegevusi, võiks 

nende määratlemine toimuda mitte kõrgemal kui määruse tasemel. Samas määruse jaoks on 

vajalik vastava viite olemasolu seaduses. Referentsväärtustega on otseselt seotud ka 

kvaliteedikriteeriumid erinevate kiirgusmeditsiini protseduuride läbiviimiseks, mis vajavad 

samuti seaduse tasemel reguleerimist; 

3. täiendavalt tuleb määruses käsitleda (ja selleks piisav delegatsioon seaduses luua) 

meditsiinikiirituse valdkonnas kasutatava aparatuuri miinimumnõudeid, patsiendidoosi 

optimeerimise ja hindamise nõudeid ning referentsdooside määramise korraldust. Oluline on 
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seaduse tasemel ka sätestada juhendmaterjalide ettevalmistamise ja kehtestamise reeglistik. 

 

5. jaotis Radioaktiivsed jäätmed ja heitmed 

Jaotis sätestab radioaktiivsete jäätmete klassifikatsiooni ning radioaktiivsete jäätmete 

registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ja vastavusnäitajad ning tingimused 

radioaktiivsete jäätmete võtmiseks riigi valdusesse. Jaotis hõlmab KiS paragrahvi 58 lõigete 5 ja 6 

alusel moodustatud eraldi paragrahvi “Radioaktiivsed jäätmed” ning paragrahve 59 ja 60. Analüüsi 

käigus tehti järgmised ettepanekud: 

1. jaotis peab hõlmama täpsemalt looduslike radionukliide sisaldavate jäätmetega (NORM 

jäätmetega) seonduvat; 

2. vajalik on vabastatud radioaktiivsete jäätmete, välja arvatud NORM jäätmete edasise käitlemise, 

ladustamise jms. kohustuste täpsem määratlemine seaduses, st. peale vabastamist kehtivad 

nendele jäätmetele mitte enam KiS-i vaid kas Jäätmeseaduse või Veeseaduse nõuded; 

3. radioaktiivsete jäätmete käitlemise tegevuskava ühe osana tuleb teostada radioaktiivsete 

jäätmete iseloomustamine, mille nõudeid seni kehtestatud pole (seaduses on vajalik viide 

vastavale keskkonnaministri määrusele) ning samuti pole kehtestatud, millisel kujul toimub 

tegevuskava kinnitamine ehk kui siduv on tegevuskava täitmine kiirgusallika omajale (seaduses 

on vajalik viide, et tegevuskava kinnitab keskkonnaminister); 

4. paragrahvi 60 lõike 3 sõnastus on vaja asendada sõnastusega, mille kohaselt riigi valdusesse 

võetud radioaktiivsete ainete ja jäätmete ohutustamise korra kehtestab keskkonnaminister 

määrusega. 

 

6. jaotis Radioaktiivsete jäätmete käitluskoht 

Jaotises on reguleeritud radioaktiivsete jäätmete käitluskoha kasutusele võtmise ja pärast tema 

sulgemist ohutuse tagamise tingimused. Jaotis hõlmab KiS paragrahve 62 ja 63, milles ei ole väga 

detailselt käsitletud käitluskohtadega seonduvaid küsimusi. Seetõttu on paragrahvis 62 vaja 

reguleerida radioaktiivsete jäätmete käitluskoha peamised kiirgusohutusnõuded ja viidata vastavale 

keskkonnaministri määrusele, millega kehtestatakse käitluskoha detailsed nõuded sõltuvalt 

käitluskohas vastuvõetavate jne. radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioonist (näiteks NORM 

jäätmed ja lühiealised jäätmed). 

 

7. jaotis Finantstagatiste süsteem 

Tegemist on täiesti uue jaotisega, mis sätestab finantstagatiste reeglistiku omanikuta kiirgusallikate 

ohutustamisel ja kiirgustegevuse käigus tekkinud radioaktiivsete jäätmete käitlemisel ning erinevate 
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kiirgustegevustega seonduvate hoonete ja rajatiste dekomisjoneerimisel. Analüüsi käigus tehti 

järgmised ettepanekud: 

1. omanikuta kiirgusallikate ohutustamise läbimõeldud, operatiivseks ja tõhusaks korraldamiseks 

ning rahalise garantii olemasoluks on vaja seadusesse luua täiendavad regulatsioonid 

ohutustamise korra (reguleeritakse jaotises Radioaktiivsed jäätmed ja heitmed) ja 

finantstagatiste süsteemi loomiseks (reguleeritakse käesolevas jaotises); 

2. uus seaduse eelnõu peab käsitlema finantstagatiste süsteemi kiirgustegevuse käigus tekkivate 

radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks ning erinevate kiirgustegevustega seonduvate hoonete ja 

rajatiste dekomisjoneerimiseks. Süsteemi eesmärgiks on vajalike rahaliste vahendite tagamine, 

mis oleks olemas juba enne kiirgustegevuse alustamist ning mis kataks täies mahus vajaminevad 

kulutused hilisemateks kiirgustegevusest tingitud radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja 

dekomisjoneerimise töödeks. 

 

8. jaotis Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbivedu 

Jaotis reguleerib radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbivedu. Jaotis 

hõlmab KiS paragrahvi 61 lõikeid 1-3 ja 5-15 ning ei vaja suuri muutusi, kuid vajab sätete 

täpsustamist. 

 

4. JAGU KIIRGUSTEGEVUSLUBA 

1. jaotis Kiirgustegevusluba 

Keskkonnaloa taotlemise ja loa andmise menetlus on reguleeritud KSÜS-s. Keskkonnaluba on ka 

kiirgustegevusluba. Kiirguse peatükis on võimalik täpsustada kiirgustegevusloale omaseid aspekte, 

mille poolest kiirgustegevusluba on erinev teistest keskkonnalubadest. Jaotise regulatsiooni 

koostamisel tuleb aluseks võtta KiS paragrahvide 14, 15 ja 18-29 need sätted, mis ei ole KSÜS-s 

juba reguleeritud. Analüüsi käigus tehti järgmised ettepanekud: 

1. otstarbekas on sätestada kiirgustegevuste klassifikatsioon, tehes seda näiteks juba kehtivas KiS-

s sätestatud ohuastmete alusel; 

2. olenevalt kiirgustegevuse klassist tuleb eriosas ja KSÜS alusel kehtestatud määruses täpsustada 

loa taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu, taotluse menetlemise tähtajad, loas esitatavate 

andmete loetelu jne.; 

3. sõltuvalt kiirgustegevuse klassifikatsioonist vajab täpsustamist ka kiirgustegevusloa taotluse 

menetlemisega seotud kulude osa; 
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4. vajalik on täpsustada menetluskorda olukordades, kus pärast kiirgustegevuseks loa saamist 

kavatsetakse tegevust muuta. Tegemist on näiteks juhtudega, kus taotletakse kiirgustegevusluba 

teatud aktiivsusega kiirgusallika kasutamiseks, kuid loa saades taotletakse loa muutmist ning 

kasutusele võetakse kordi suurema aktiivsusega kiirgusallikad (samas seadet kui sellist ei 

muudeta). 

 

2. jaotis Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents 

Jaotis sätestab kvalifitseeritud kiirguseksperdile esitatavad nõuded ning litsentsi andmise, andmisest 

keeldumise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise alused. Jaotis hõlmab KiS paragrahvi 

45, mis ei vaja suuri muutusi, kuid vajab sätete täpsustamist seoses eksperdi pädevuse piiridega. 

 

3. jaotis Uuringud ja seire 

Jaotises on reguleeritud efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine, isikudooside seire ja piiriülese 

kiirgusohu varajane hoiatamine. Jaotis hõlmab KiS paragrahve 42, 43 ja 57. Jaotis ei vaja suuri 

muutusi, kuid vajab sätete täpsustamist seoses seireks kasutatavate mõõteriistade regulaarse 

kontrolli ja kalibreerimisega. Alternatiivina kiirguse peatükis kiirgusmõõteriistade kontrollimise ja 

kalibreerimise reguleerimisele võib kaaluda ka Mõõteseaduse ja tema alusel välja antud majandus- 

ja kommunikatsiooniministri määruse 12.12.2006 nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele 

kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas 

täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad“ täpsustamist. 

 

5. JAGU KAITSEMEETMETE RAKENDAMISE PÕHIMÕTTED JA SE KKUMINE 

1. jaotis Sekkumine 

Jaotis sätestab kaitsemeetmete rakendamise printsiibid, sekkumise ettevalmistamise alused, 

püsikiirituse korral sekkumise ja olukorras, millele püsikiiritust ei järgne sekkumise nõuded, 

potentsiaalse kiirituse hindamise kohustuse kiirgushädaolukorras ning sekkumises osalenute ja 

avariikiiritust saanute tervisekontrolli tingimused. Jaotis hõlmab KiS paragrahve 52-56 ning uut 

paragrahvi “Sekkumine olukorras, millele püsikiiritust ei järgne”. Analüüsi käigus tehti järgmised 

ettepanekud: 

1. paragrahvides 53 ja 54 tuleb täpsustada kiirgushädaolukorra lahendamisega tegelevate asutuste 

(Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Siseministeerium, 

Päästeamet, radioaktiivsete jäätmete käitluskoha riiklik haldaja) õigusi ja kohustusi, sh. 

kiirgushädaolukorra lahendamiseks valmisoleku tagamiseks vajalike kulude katmist; 
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2. KiS 6. peatükk sätestab sekkumise püsikiirituse korral, kuid sekkumist olukorras, millele 

püsikiiritust ei järgne, sätestatud ei ole. Nimetatud regulatsioon on vaja eelnõusse lisada eraldi 

paragrahvina. 

 

JÄRELEVALVE JA VÄÄRTEOKOOSSEISUD 

 

Jaotis sätestab rahvusvahelistest lepetest tulenevad kohutused seoses järelevalvega, kiirguse peatüki 

nõuete rikkumisel kohaldatavad karistused ja jaotis määratleb järelevalve teostaja. Jaotis hõlmab 

KiS paragrahve 5 ja 64-69. 

 

Tagamaks olemasolevate vahendite otstarbekamat kasutust oleks vajalik kaaluda Keskkonnaameti 

kiirgusosakonna spetsialistidele järelevalve õiguste andmist. Kuna probleemiks on eelkõige 

kiirgusohutuse valdkonnas piisavat koolitust saanud inspektorite puudus ja kui Keskkonnaameti 

kiirgusosakonna spetsialistidele järelevalve õiguste andmist ei peeta otstarbekaks, siis on 

hädavajalik pakkuda inspektoritele süstemaatiliselt täiendavat koolitust. Kuigi see väljub kiirguse 

valdkonna teemast, võib märkida, et keskkonnainspektorite koolituse süsteemsusele aitaks ilmselt 

kaasa see, kui koolituse alused (näiteks koolitusprogrammide koostamise korraldus, tähtajad, 

kinnitamine) reguleerida õigusaktiga (näiteks keskkonnaministri määruses). 

 

Järelevalve osas on lahendus sama, mis vee osas (vt vee peatüki järelevalve osa): meetmed tuleb 

kehtestada kas eriosas või üldosas nii, et valdkond eristub selgelt. Meetmed on korrakaitseseaduse 

muutmise ja rakendamise seaduse eelnõus.61 

 

Väärtegude eelnõus62 tehakse ka mitmeid muudatusi välisõhu kaitse teokoosseisudes ja need tuleks 

samuti keskkonnaseadustikku üle võtta. 

 

                                                 
61 Kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20100201101923 01.02.2010 
62 Kättesaadav: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253551 01.02.2010 
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3. ANALÜÜS JAOTISTE KAUPA 

 

Esimene KiS jõustus 1997. aastal. Seoses Euroopa Liiduga liitumisega vajasid üle võtmist 

kiirgusohutust käsitlevad EL direktiivid ning KiS uus versioon jõustus 1. mail 2004. a. Viimastel 

aastatel on KiS-i uuendatud eelkõige vajadusest täiendada riiklikku seadusandlust seoses uute 

direktiividega (näiteks kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrolli 

direktiiv 2003/122/Euratom ning radioaktiivsete jäätmete ning kasutatud tuumkütuse vedude 

direktiiv 2006/117/Euratom). Käesoleva analüüsi puhul lähtuti eelkõige olemasolevast 

seadusandlikust taustsüsteemist – Euroopa Liidu õigusest ning rahvusvahelistest konventsioonidest 

ja lepingutest, millega Eesti on ühinenud. Samuti käsitleti analüüsis põhjalikumalt Kiirgusohutuse 

Riiklikus Arengukavas 2008-2017 tõstatud probleeme. Analüüsi tegemisel ei ole arvestatud 

ettevalmistamisel olevate direktiivide eelnõudega, sest enamus neist on alles arutelu tasemel 

ekspertgruppides ning sellest tulenevalt võidakse enne direktiivide eelnõude Euroopa Komisjonile 

esitamist veel muudatusi sisse viia. Näiteks ettevalmistamisel olevat Euroopa Liidu kiirgusohutuse 

direktiivi kavatsetakse koondada kokku kõik erinevad ja juba kehtivad kiirgusohutuse valdkonda 

reguleerivad direktiivid. Eelnõu on arutelu tasemel ekspertgrupis ning eeldatavasti lõpetab see 

grupp eelnõu koostamise kevadeks 2010. 

 

Keskkonnaseadustiku eriosa kiirguse peatüki edasisel koostamisel tuleb kindlasti määratleda ja 

kooskõlastada koostatava kiirguse peatüki kui ka ettevalmistamisel oleva Tuumaenergia seaduse 

reguleerimisalad. Soovitav on töötada välja KiS alusel Keskkonnaseadustiku eriosa kiirguse 

peatükk (so. kiirgusohutust reguleeriv üldine seadusandlus), mille täpsustavad tingimused 

tuumaseadmete puhul sätestab Tuumaenergia seadus. Sarnane lähenemine on kasutusel ka 

Euroopa Liidus, kus üldised kiirgusohutuse nõuded kõigile kiirgustegevustele on sätestatud 

direktiiviga 96/29/Euratom ning spetsiifilised tuumaohutuse nõuded ainult tuumaseadmetele on 

sätestatud direktiiviga 2009/71/Euratom. Tuumaseadmeid puudutaval regulatsioonil on oma 

spetsiifika ning see on seotud küsimustega, mis kiirgusvaldkonda otseselt ei puuduta. Seetõttu on 

otstarbekas töötada Tuumaenergia seadus välja eraldi. Arvestades, et Tuumaenergia seaduse eelnõu 

väljatöötamine on töögrupi arusaama järgi praegu suhteliselt algjärgus, ei ole käesolevas analüüsis 

veel kavandatud olulisi muudatusi, mis tuleneksid kiirgusvaldkonnale tuumaenergia osas 

kavandatust. Keskkonnaseadustiku eriosa eelnõu edasise koostamise käigus on siiski võimalik 

täiendavalt Tuumaenergia seaduse eelnõud arvestada. 
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1. JAGU ÜLDSÄTTED 

1. jaotis Reguleerimisala 

 

Paragrahvis 1 sätestatud reguleerimisala on vaja täiendada, et seadus kataks ka tuumamaterjaliga 

seonduvat. Eesti ühines “Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga” Ülemnõukogu 18.12.1991. a. 

otsuse alusel (RT 1991, 45, 563) ning leping jõustus Eesti suhtes 7.01.1992. a. Selle lepingu 

rakendamiseks on Eesti sõlminud mitu täpsustavat lepingut, mis sätestavad tuumamaterjali 

arvestuse ja andmete edastamise tingimused: 

• Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vaheline kokkulepe 

kaitseabinõude rakendamise kohta seoses tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga; 

• Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu III artikli lõigete 1 ja 4 rakendamiseks sõlmitud 

kokkuleppe ja selle lisaprotokolliga ühinemine. 

 

Eeltoodud rahvusvahelistest lepingutest tulenevalt on Eesti võtnud endale kohustuse omada 

kontrolli tuumamaterjali üle, tagada tuumamaterjali aruandlus ning esitada aruandeid nii Euroopa 

Komisjonile kui ka Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile. Näiteks Eesti Vabariigi Valitsuse ja 

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vaheline kokkulepe kaitseabinõude rakendamise kohta 

seoses tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga artikkel 7 sätestab, et: 

(a) Eesti kehtestab ning hoiab korras käesoleva kokkuleppe alusel kaitseabinõudele allutatud 

tuumamaterjali arvestuse ja kontrolli süsteemi. 

 

Võttes aga arvesse asjaolu, et enamus Eestis kasutatavast tuumamaterjalist on aktiivsusega, mille 

tasemed on allpool väljaarvamistaset (näiteks suitsuandurid), siis tegelikult puudub hetkel kehtiva 

seadusandluse kohaselt võimalus tuumamaterjali täpset arvestust pidada, sest väljaarvamistasemest 

allapoole jääva aktiivsusega radioaktiivse materjali omamiseks ei ole kiirgustegevusluba vaja ning 

KIS-ga seda ei reguleerita. Samas alla väljaarvamistaset jäävat tuumamaterjali vabastada ei tohi. 

KiS-s on küll säte, et tuumamaterjali omaja on kohustatud informeerima Keskkonnaametit, kuid 

puuduvad täpsustavad protseduurid ja vormid. 

 

Hetkel toimub väga palju erinevate osapoolte kokkulepete alusel, mis ei ole seaduse tasemel 

reguleeritud. Täpsustamist vajab ka Keskkonnaameti roll ja kohustused tuumamaterjali 

arvepidamisel, sest vastavalt rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimisseadustele on vastutajaks 

Keskkonnaministeerium ning edasine kohustuste jaotus ei ole määratletud. Näiteks Tuumarelva 

leviku tõkestamise lepingu III artikli lõigete 1 ja 4 rakendamiseks sõlmitud kokkuleppega ja selle 
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lisaprotokolliga ühinemise korraldus sätestab, et kokkulepete ja lisaprotokollide täitmise tagab 

Keskkonnaministeerium. Täitmist täpsustavam regulatsioon näiteks KiS-s puudub. 

 

Tuumamaterjali omamise ja kasutamise paremaks reguleerimiseks on vaja samaaegselt lahendada 

ka kiirgustegevuse laiemalt defineerimine, kiirgustegevuste klassifitseerimine ning teavitamisega 

seonduv, sest vastasel juhul näitena toodud suitsuanduri omamise käsitlemine kiirgustegevusena 

KiS mõistes oleks liialt koormav nii suitsuanduri kasutajale kui ka riigile ning tegemist ei oleks 

parima lahendusega, mis parandaks riigi ülevaadet olemasolevast tuumamaterjalist. 

 

KiS paragrahvis 1 lõikes 3 on kirjas, et käesolev seadus ei reguleeri radoonist tekitatud kiiritust 

eluruumides. Radoonisisalduse normväärtus eluruumides ja maapinnas ning nõuded 

mõõtmisaparatuurile on praegu kehtestatud standardis EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone 

projekteerimine”. Standard on vabatahtlik, kui seda näiteks kohalik omavalitsus kohustuslikuks 

muutnud ei ole. KiS praegune paragrahvi 1 lõike 3 sõnastus tuleneb direktiivist 96/29/Euratom, 

millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks 

ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest. Direktiiv radooni eluruumides ei reguleeri. Samas on 

radooni reguleerimine ainult standardi tasemel toonud praktikas kaasa mitmeid probleeme, kuna ei 

ole õiguslikke nõudeid radoonitaseme mõõtmiseks, ega ka normväärtust, millele peaks vastama 

näiteks uusehitis. Samuti võib praktiliselt iga soovija pakkuda radoonitaseme mõõtmise teenust 

(olemas on küll majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 85 „Mõõtja erialase pädevuse 

hindamise ja tõendamise kord“, mille § 3 lõike 2 punkti 2 kohaselt erialase pädevuse kriteeriumite 

üheks haldusnõudeks on, et mõõtja peab osutama, milline õigusakt sätestab asjaomas(t)e 

mõõtmis(t)e läbiviimise. Nagu eelnevalt mainitud, ei ole Eestis õigusaktide tasemel 

radoonisisalduse mõõtmise tingimused määratud ning seetõttu ei saa määrust kasutada 

radoonisisalduse mõõtjate pädevuse hindamiseks ja tõendamiseks). Eelkirjeldatud probleemide tõttu 

oleks pikemas perspektiivis siiski vajalik kaaluda radoonivaldkonna reguleerimist seaduse 

tasemel. Seda ka seetõttu, et praegusel hetkel vaadatakse Euroopa Komisjoni juurde kuuluva 

ekspertgrupi poolt üle direktiivi 96/29/Euratom ja täpsustatakse looduslike kiirgusallikate osa, 

muuhulgas radoonisisaldust hoonetes. 

 

2. jaotis Mõisted 
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Kuna käesolevas peatükis saab olema kaetud ka tuumamaterjaliga seonduv (vt. punkt 3.1.1.), 

siis on vajalik täpsustada paragrahvi 2, mille kohaselt loetakse kiirgustegevuseks samuti 

tuumamaterjali omamine, kasutamine, hoidmine ja transport. 

 

Võrreldes KiS-ga pole olemasolevaid mõisteid vaja muuta (välja arvatud meditsiiniradioloogia 

protseduuri mõiste). Samas on vajalik paragrahvi 6 mõningate uute mõistete lisamine seoses 

peatükis käsitletavate uute teemadega. 

 

Kuigi KiS alusel välja antud määrustes käsitletakse looduslike radionukliide sisaldavaid jäätmeid 

(st. NORM jäätmeid) ja materjale, pole seaduses endas neid otseselt käsitletud, sh. kehtestatud 

seaduse tasandil vajalikke üldiseid nõudeid käitlemisele, ladustamisele jne. Vaid määruse tasemel 

nende jäätmetega seotud nõuete kehtestamine pole piisav. Ettepanek mõiste sisu osas: looduslike 

radionukliide sisaldavad jäätmed ehk NORM-jäätmed (ingl Naturally Occuring Radioactive 

Material – looduslikke radionukliide sisaldavad ained) on looduslikke radionukliide (Th-232 ja U-

238 ning nende lagunemiseritta kuuluvad radionukliidid) sisaldava toorme töötlemise tulemusena 

tekkivad radioaktiivsed jäätmed, mille eriaktiivsus on suurem kui KiS § 17 lõike 7 alusel 

kehtestatud vabastamistasemed. 

 

Eesti on üle võtnud nõukogu direktiivi 2003/122/Euratom kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja 

omanikuta kiirgusallikate kontrollimise kohta, milles sätestatakse muuhulgas omanikuta 

kiirgusallika mõiste. KiS mõistet eraldi ei sätestata. Valdkond on küll reguleeritud KiS 7. peatüki 

all, kuid endiselt esineb probleeme leitud allikate omanike määramisega (vt. punkt 4.3.7.). Samuti ei 

saa sätestada riiklikku radioaktiivsete jäätmete ohutustamise korda, kui ei ole täpsustatud, millised 

allikad on omanikuta. Ettepanek mõiste sisu osas: omanikuta kiirgusallikas on kinnine 

kiirgusallikas, mille akiivsus avastamise ajal ületab direktiivi 96/29/Euratom artikli 3 lõikes 2 

nimetatud väljaarvamistaseme ning mis ei ole rguleeriva kontrolli all sellepärast, et seda ei ole 

kunagi kõnealusel viisil kontrollitud või sellepärast, et see on hüljatud, kaotatud, teisaldatud, 

varastatud või üle antud ilma, et sellest oleks nõuetekohaselt teatatud Keskkonnaametile, uuele 

omanikule või vastuvõtjale. 

 

Vastavalt Hädaolukorra seadusele ning seaduse alusel välja antavale kiirgushädaolukorra 

lahendamise plaani määrusele (hetkel eelnõu tasemel) tuleb uue seaduse eelnõus täpsustada 

kiirgushädaolukorra lahendamisega tegelevate asutuste (Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, 

Päästeamet, radioaktiivsete jäätmete käitluskoha riiklik haldaja jne.) õigusi ja kohustusi. Seejuures 
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tuleb uue mõistena seadusesse lülitada radioaktiivsete jäätmete käitluskoha riiklik haldaja , 

kelle ülesandeks kiirgushädaolukorra lahendamisel on radioaktiivsete jäätmete käitlemise, 

transpordi ja ladustamise korraldamine ning radioaktiivselt saastatud alal kinnisvara, vallasvara ja 

pinnase saasteärastus kuni keskkonna eelneva seisundi taastamiseni. Ettepanek mõiste sisu osas: 

radioaktiivsete jäätmete käitluskoha riiklik haldaja on radioaktiivsete jäätmete nende tekitajalt 

vastuvõtmiseks, kogumiseks, töötlemiseks, konditsioneerimiseks ja ajutiseks või lõppladustamiseks 

spetsiaalselt ettenähtud riigi omandis oleva rajatise toimimise eest vastutav juriidiline isik, kes on 

selleks nimetatud majandus- ja kommunikatsiooniministri otsusega. 

 

Meditsiinikiiritust saava patsiendi kiirgusohutuse üldnõuded on sätestatud direktiivis 97/43/Euratom 

üksikisiku kaitsest ioniseeriva kiirguse ohtude eest seoses meditsiinikiiritusega. Meditsiinikiiritusele 

esitatavaid kiirgusohutuse nõudeid on vaja seaduses täiendada ning võtta kasutusele olemasoleva 

meditsiiniradioloogia protseduuri mõiste asemel meditsiinikiirituse protseduuri mõiste . 

Tulenevalt direktiivist vajavad seaduses põhjalikumat käsitlemist ka meditsiinilisteks 

kiirgusdiagnostilisteks toiminguteks määratud dooside tasemed jne., millest lähtuvalt on kiirguse 

peatükis vaja käsitleda täiendavalt diagnostilise referentsväärtuse mõistet. Ettepanek mõiste sisu 

osas: diagnostiline referentsväärtus on meditsiinilisteks kiirgusdiagnostilisteks toiminguteks 

määratud dooside tase või radiofarmpreparaatide korral aktiivsustase tavalise suurusega 

patsientidest koosnevate rühmade või standardfantoomide (teatud tingimuste alusel valitud inimeste 

rühma) harilikuks uurimiseks üldjoontes määratletud seadmeliikidele. 

 

Normitehnika osas võib märkida, et praegune lahendus, kus suur hulk mõisteid on defineeritud 

mõnes paragrahvis, ei ole kindlasti ideaalne. Eelnõu kirjutamise käigus on ilmselt võimalik leida 

selline normitehniline lahendus, kus osade (eeskätt vähemkasutatavate) mõistete definitsioonid 

viiakse üle selle teema juurde, kus neid mõisteid kasutatakse. 

 

3. jaotis Põhimõtted 

 

Jaotises esitatakse kiirgusohutuse põhiprintsiibid ning samuti radioaktiivsete jäätmete käitlemisega 

seotud üldised põhinõuded. Võrreldes KiS-ga eelnimetatud põhimõtted olulist muutmist või 

täiendamist ei vaja. Sõltuvalt normitehnilistest vajadustest võib jaotise sisus tulla ka mõningaid 

korrektiive, eeskätt sätete paigutuse osas. 
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2. JAGU KIIRGUSOHUTUSE TAGAMINE 

1. jaotis Üldised õigused ja kohustused 

 

KiS käsitleb väga üldiselt erinevate asutuste kohustusi kiirgusohutuse vallas. Teistes valdkondades 

on sageli erinevate asutuste peamised ülesanded vastava valdkonna seaduses üles loetletud, kuid 

KiS-s on ainult viide paragrahvis 4, kiirgusohutusalase tegevuse korraldamine: 

(1) Kiirgusohutusalast tegevust korraldab oma pädevuse piires Keskkonnaministeerium 

Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti kaudu. 

 

KiS paragrahv 4 vajab täpsustamist, sest hetkel on erinevate asutuste ülesanded kiirgusohutuse 

tagamisel loetletud asutuste põhimäärustes ning see ei võimalda vältida vastuolusid või teatud 

olukordades tegutsemise/vastutuse jaotuse ebarahuldavat reguleeritust (näiteks osutab 

Keskkonnaamet oma töö käigus tasulisi teenuseid, mis ei ole praegu seaduse tasemel reguleeritud). 

Uues eelnõus tuleb erinevate asutuste (eelkõige Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon) 

peamised kohustused kiirgusohutuse tagamisel täpsemalt reguleerida ja mitte jätta neid vaid 

asutuste põhimääruste tasemele. 

 

Kiirgusohutuse Riiklik Arengukava (KORAK) 2008-2017 käsitleb mitmeid probleeme 

kiirgusohutusalaste küsimuste lahendamisel ning toob välja ühe probleemina, et mitmes 

kiirgusohutuse valdkonnas on vajalik ülesannete jaotuse täpsustamine. Näiteks kiirgusohutuse 

järelevalvet teostab Keskkonnainspektsioon, kuid kompetentsi puudumine kõikides kiirgustegevuse 

valdkondades (sh. meditsiin) ei võimalda käesoleval ajal ja ka lähitulevikus oluliselt parandada 

kiirgusohutuse järelevalvet. Kompetentsi puudumise osas oleks abinõu meditsiiniasutuste 

kiirgustegevuse järelevalvesse täiendavate jõudude kaasamine või kiirgusohutuse järelevalve 

funktsiooni andmine Keskkonnaameti kiirgusosakonna pädevusse, mille töötajad omavad juba 

piisavalt kiirgusohutuse alaseid teadmisi kiirgustegevuslubade väljaandmisel jne. Viimasel juhul 

vajaks Keskkonnaameti kiirgusosakond lisatööjõudu. Nimetamist väärib asjaolu, et 

Keskkonnaameti kiirgusosakond (siis veel Kiirguskeskus) teostas aastatel 1997-2001 ka 

kiirgusohutuse järelevalvet ja sai selle ülesandega edukalt hakkama. Järelevalve funktsiooni 

üleandmisega Keskkonnainspektsioonile 2001. aastal loodeti arendada inspektorite kompetentsi 

selles valla, kuid teema spetsiifilisus, inimeste vahetumine jms. asjaolud pole 

Keskkonnainspektsiooni töötajatel võimaldanud oma efektiivseks järelevalveks vajalikku 

oskusteavet omandada. 

Tuginedes KORAK-s märgitud kiirgusohutuse praegusel kujul oleva järelevalve puudustele (vt. 
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KORAK lk 11 ja 12) tehakse käesolevas analüüsis ettepanek anda paragrahvides 4 ja 5 (vt. 

punkt 3.5.2.) kiirgusohutuse paremaks korraldamiseks järelevalve funktsioon tagasi 

Keskkonnaametile. 

 

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri dokument “Code of Conduct”, mis käsitleb kiirgusallikate 

ja radioaktiivsete jäätmete füüsilist kaitset, sätestab samuti, et: 

Tagamaks kiirgusallikate ohutu kasutamise ja järelevalve, peab iga riik sätestama seadusandliku ja 

regulatiivse süsteemi, mis peab hõlmama muuhulgas: 

(a) kiirgusallika kasutamiseks luba omava isiku esmast vastutust seoses kiirgusallika ohutu 

kasutamise ja füüsilise kaitsega; 

(b) kiirgusallikate üle kontrolli kadumise võimaluste vähendamist. 

Lisaks on Eesti ratifitseerinud Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni ning selle täiendused. 

 

KiS sätestab paragrahvis 30 kiirgustegevusloa omaja põhikohustused: 

 

Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud: 

1) vastutama kiirgusohutuse eest ja tagama tema valduses olevate kiirgusallikate füüsilise kaitse, 

sealhulgas kontrollima vähemalt üks kord aastas, kas kiirgusallikas või seda sisaldav seade asub 

kasutus- või hoidmiskohas ning on väliselt heas seisundis; 

 

Kahjuks ei võimalda selline üldine säte tegelikult tagada kiirgusallika füüsilist kaitset. Seaduses 

tuleb täpsustada füüsilise kaitse nõudeid ning tuleb kaaluda võimalust võtta kasutusele 

kiirgusallikate kategoriseerimine, sest füüsilise kaitse puhul on otstarbekas lähtuda eelkõige 

kiirgusallikaga seotud riskidest, mis on iga kiirgusallika puhul erinevad. Kõige lihtsam 

võimalus on sätestada uues eelnõus üldised füüsilise kaitse nõuded ja vajadusel kiirgusallikate 

kategoriseerimise alused. Eraldi määruses oleks toodud siis täpsemalt füüsilise kaitse nõuded 

erineva kategooria kiirgusallikate jaoks. Füüsilise kaitse tagamisel on oluline roll ka erinevate 

ametkondade koostööl ja ka see vajaks täpsustamist seaduse tasemel. 

Uues seaduses tuleb luua võimalus Riigihangete seaduse paragrahv 14, lõige 1 punkt 2 

rakendamiseks, mille kohaselt ei ole hankija kohustatud Riigihangete seadust järgima, kui 

„… lepingu täitmine eeldab kooskõlas õigusaktidega eriliste turvalisusnõuete täitmist“. Kuna 

kiirgustegevusloa omaja, kelle omandis on näiteks kõrgaktiivne kiirgusallikas peab rakendama 

erilisi turvalisuse ehk füüsilise kaitse nõudeid, siis tuleb kiirguse peatükis luua vastav viide, mis 
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võimaldab kiirgustegevusloa omajal, kes on Riigihangete seaduse tähenduses hankija, rakendada 

vajadusel nimetatud seaduse paragrahv 14, lõige 1, punktis 2 nimetatud erandit. 

 

KiS paragrahv 30 on otstarbekas jaotada kaheks, kusjuures üldised kohustused (punktid 1-4, 

7, 8 ja 16) kiirgusohutuse tagamisel kiirgusallika omajale (sh. füüsiline kaitse jms. nõuded 

laiemalt teavitamiskohustusega isikule ja kiirgustegevusloa omajale) on toodud käesolevas 

jaotises uues paragrahvis “Üldised kohustused kiirgusohutuse tagamisel kiirgusallika 

omajale” ning spetsiifilised kohustused (punktid 5,6, 9-15 ja 17) ainult kiirgustegevusloa 

omajale on toodud peatüki 3. jaos Nõuded kiirgustegevusele 1. jaotises Üldnõuded 

paragrahvis 30 (vt. punkt 3.3.1.). Täpsem regulatsiooni kõige otstarbekam jaotus selgub siiski 

alles eelnõu teksti väljatöötamise käigus. 

 

KiS paragrahvi 30 punktis 1 on kirjas, et kiirgustegevusloa omaja peab vähemalt üks kord aastas 

kontrollima, kas kiirgusallikas või seda sisaldav seade asub kasutus- või hoidmiskohas ning on 

väliselt heas seisundis. Selline säte on füüsilise kaitse seisukohast oluline kasutusel olevate 

kiirgusallikate puhul, kuid näiteks radioaktiivsete jäätmete käitluskohas, kus asub tuhandeid 

kasutusest kõrvaldatud kiirgusallikaid pole selline kontroll võimalik (sisuliselt tähendaks see 

pidevat jäätmepakendite avamist jms. tegevusi, mis hoopis suurendaks turvalisuse ja tervise riske, 

sest allikad on vaheladustuspaigast välja võetud ning allikate kontrollimisel saavad käitluskoha 

kiirgustöötajad põhjendamatuid kiirgusdoose). Seepärast on uues paragrahvis “Üldised 

kohustused kiirgusohutuse tagamisel kiirgusallika omajale” vajalik kiirgusallikate kontrolli 

kohustuses sätestada erandid, millal allikate kontroll toimub teistsugustel alustel. 

 

2. jaotis Kavandamine 

 

Kasutatav protseduur kiirgusohutuse riikliku arengukava osas ei vaja muutmist (vt. ka Ivo Pilvingu 

analüüsi “Keskkonnakaitse kavad kui halduse tegevusvorm”), välja arvatud asjaolu, et oluline oleks 

loetleda paragrahvis 7 ka valdkonnad, mida arengukava käsitleb. Kiirgusohutuse riiklikku 

arengukava ei ole hetkel kavandatud dokumendina, millest hakkaks tekkima vahetuid kohustusi 

eraõiguslikele füüsilistele või juriidilistele isikutele. 

 

3. jaotis Registrid 

 

KiS paragrahv 37 sätestab kiirgusallikate ja tuumamaterjali registri ja paragrahv 44 sätestab 
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doosiregistri. KiS-ga võrreldes doosiregistriga seonduv muutmist ei vaja, kuid muutmist vajab 

kiirgusallikate ja tuumamaterjali registriga seonduv. Kui doosiregister on sätestatud kui riiklik 

register Avaliku teabe seaduse tähenduses, siis kiirgusallikate ja tuumamaterjali registrid on 

riigiasutuse andmekogud Avaliku teabe seaduse tähenduses. Samas, võttes arvesse nendes registrites 

sisalduva info olulisust riigi julgeoleku seisukohalt, siis vajaks see täpsemat reguleerimist ning 

ettepanek on ka kiirgusallikate ja tuumamaterjali registrid muuta riiklikuks registriks . 

Riigiasutuse andmekogudena ei ole näiteks nii kiirgusallikate kui ka tuumamaterjali registrites 

sisalduva info nõuded sätestatud kõrgemal kui Keskkonnaameti tasemel. 

 

KiS ei sätesta ka kiirgustegevuslubade registriga seonduvat. Kiirgustegevuslubade register sai 

alguse taotluse menetlemisega seotud inimeste soovist tööd optimeerida ning ka vajadusest 

loadokumentide avalikustamiseks. Sellest tulenevalt on oluline kiirgustegevuslubade registri 

sätestamine seaduse tasemele ning võimalusel selle registri liitmine mõne teise olemasoleva 

registriga (näiteks kiirgusallikate registriga). 

 

Keskkonnaregistri seaduse paragrahv 34 sätestab, et: 

Jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete arvestust peetakse keskkonnaregistris jäätmete andmestikuna, 

jäätmete kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmekäitluskohtade nimistuna ja radioaktiivsete jäätmete 

hoidlate nimistuna. 

 

Praktilistele kogemustele tuginedes võib väita, et radioaktiivsete jäätmete arvestus 

keskkonnaregistri osana ei ole õnnestunud. Sellest tulenevalt tuleks kaaluda võimalust 

kiirgusallikate registri täiendamiseks liites sinna juurde ka radioaktiivsete jäätmetega 

seonduva. Seda enam, et tulevikus on peamiseks radioaktiivsete jäätmete tekkimise võimaluseks 

kiirgusallika kõrvaldamine kasutusest ehk siis üks andmestik liigub ühe osa alt teisse alla. 

 

4. jaotis Juhend ja teabematerjalid 

 

KiS paragrahvi 36 sätestab, et Keskkonnaamet töötab välja teabematerjale kiirgustegevusloa 

omajale. Vastavasisulist infot leidub Keskkonnaameti kiirgusosakonna kodulehel. Samas tuleb 

tõhustada kiirgustegevusloa taotleja teavitamist loataotluse nõuete jms. kohta menetlemises 

osalevate asutuste kodulehekülgedel. Kiirgustegevusloa taotlejale tuleb tagada kvaliteetne 

informatsioon ja loataotluse menetlemise teenus ning selleks tuleb täpselt sätestada taotluse 

menetlemise kord, mis hõlbustab menetluse protsessi - väldib korduvaid toiminguid loataotluse 
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ülevaatamisel (mis tekitavad kõikidele osapooltele lisakoormust) ning ka segadust loa taotlejate 

seas. Lisaks kiirgustegevusloa omaja teabematerjalile on oluline ka avalikkuse teavitamine 

ning seega tuleb täiendavalt paragrahvis 36 sätestada erinevate asutuste kohustused 

kiirgusohutuse tagamisega seotud teabematerjalide ettevalmistamisel ja avalikustamisel 

(eelkõige Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet). Kiirgusohutusega seotud info vajadus 

ühiskonnas on suur ning sellest tulenevalt on erinevad teabematerjalid väga olulised. 

 

5. jaotis Radooniohtlik piirkond 

 

Tegemist on täiesti uue jaotisega, mis seni KiS-ga pole hõlmatud (vt. ka punkt 3.1.1.). 

Radooniga kaasnevate probleemide lahendamiseks on vajalik sätestada mitmed erinevad nõuded. 

Radoonisisalduse piirväärtuse osas on üheks lahenduseks panna paragrahvi 

“Radoonisisalduse piirväärtused” volitusnorm keskkonnaministri määrusele, milles 

sätestatakse piirväärtus uutele hoonetele (200 Bq/m3), olemasolevatele hoonetele (400 Bq/m3) 

ning töökohtadele. Paragrahvis “Piirkondade määratlemine sõltuvalt radoonisisaldusest” 

tuleb viidata keskkonnaministri määrusele, millega määratletakse erineva 

radooniohtlikkusega piirkonnad (näiteks väikese, keskmise või suure ohuga) sõltuvalt 

radoonisisaldusest pinnases. Paragrahvis “Peamised kiirgusohutusnõuded suure 

radooniohtlikkusega piirkonnas” tuleb loetleda peamised nõuded uusehitiste ehitamisel jne. 

radoonist põhjustatud kiirgusohu vähendamiseks suure radooniohtlikkusega piirkonnas ning 

täpsustatud nõuete kehtestamiseks on vajalik lisada viide vastavale keskkonnaministri 

määrusele. Eeltoodud nõuete täitmiseks on vajalik tunnustatud mõõtmismetoodika juurutamine 

Eestis radoonisisalduse mõõtmiste läbiviimiseks. 

 

Alternatiivina kiirguse peatükis radoonivaldkonna reguleerimisele on mõeldav ka Ehitusseaduse 

täpsustamine. Praegu on selles sätestatud muuhulgas ehitisele esitatavad nõuded (§ 3), mille lõike 4 

kohaselt ei tohi ehitis ohustada selle kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist või vara ega 

keskkonda. Samuti tuleb vältida müra ning inimest ohustava kiirguse levikut jne. 

Keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõu koostamise tuumgrupp pooldab antud küsimuses 

kiirguse peatüki täiendamist. 

 

Lisaks on vajalik täpsustada planeerimise ja keskkonna mõju hindamise valdkonda (radoonitundlike 

alasid hõlmavate planeeringute puhul lülitada kooskõlastajaks Keskkonnaamet, mõju hindamise 

puhul nimetada radooni, kui tegurit, millega tuleb mõju hindamisel kindlasti arvestada). 
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3. JAGU NÕUDED KIIRGUSTEGEVUSELE 

1. jaotis Üldnõuded 

 

Eelmiste KiS versioonide väljatöötamise käigus on töörühmad otsustanud kiirgustegevusest 

Keskkonnaameti teavitamise võimalust (vt. ka punkt 2 ja 3.4.1.) Eestis mitte kasutada ning selleks 

oli mitmeid põhjuseid. Kuna 90ndate algusaastatel puudus kontroll erinevate kiirgustegevuste üle 

ning kiirgustegevuslubasid hakati väljastama alles 1997. aastast, siis peeti otstarbekaks kasutada 

ainult loaga seonduvat ja ainult kiirgustegevusloa omaja kohustuste määratlemist, sest nii riik kui ka 

kiirgusallikate kasutajad ei olnud veel valmis teavitamise protseduuri juurutamiseks. 

Kiirgustegevuslubade taotlemise kaudu on viimase aastakümne jooksul tagatud Eestis 

kasutatavate kiirgusallikate puhul saadavate dooside optimeerimine ning edasises 

lähenemises on otstarbekas tuua sisse ka kiirgustegevusest teavitamise protseduur ning 

seeläbi vähendada kiirgustegevusloa omajate arvu. 

 

Nii Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhilised ohustandardid (BSS 115) kui ka direktiiv 

96/29/Euratom viitavad teavitamise protseduuri kasutamisele. Näiteks direktiivis sätestatakse, 

artikli 4 lõigus 3, et: liikmesriigid võivad ette näha, et tegevusluba ei ole vaja, kui: 

a) lõike 1 punktides a, c ja e kirjeldatud tegevus (kütusetsükliga seotud rajatiste kasutamine ja 

nende tegevuse lõpetamine ning uraani kaevandamine ja uraanikaevanduste sulgemine; 

radioaktiivsete ainete sihipärane lisamine tarbekaupade tootmisel ja valmistamisel ning selliste 

kaupade import ja eksport; röntgenseadmete või radioaktiivsete allikate kasutamine 

tööstusradiograafias, toodete töötlemisel, uuringutes või inimeste ravis ning kiirendite, välja arvatud 

elektronmikroskoobid, kasutamine) on vabastatud aruandluskohustusest; või 

b) inimeste piiratud kokkupuuteohu tõttu ei ole vaja üksikjuhtumeid uurida ning tegevus toimub 

kooskõlas siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustega. 

 

Võttes arvesse naaberriikide kogemusi, siis kiirgustegevusest teavitamise protseduuri alla 

võiksid kuuluda eelkõige hambaröntgenseadmete kasutamine, aga näiteks ka pagasi 

läbivalgustusseadmete kasutamine, mis hetkel on kõik kiirgustegevusloa kohuslased. Kuna 

kiirgustegevuslubade taotluste menetlejad on täheldanud nimetatud kiirgustegevusloa omajate poolt 

kasutatava tehnika arenguid nende kasutajate ohutuse tagamisel (pärast Eesti iseseisvumist ja 

eraettevõtluse laiemat levikut võeti kasutusele humanitaarabi korras või soodsa hinnaga saadud 

mujal riikides kasutuselt kõrvaldatud aparaate, mis praeguseks on kasutuselt kõrvaldatud), siis 
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sellest tulenevalt on patsiendi/seadme kasutaja poolt saadavad doosid paremini optimeeritud. Seda 

arvesse võttes ei ole enam otstarbekas kulutada nii palju ressurssi väikeste doosidega seotud 

kiirgustegevuste loataotluste menetlemiseks. Selle asemel on otstarbekam võtta kasutusele 

teavitamise süsteem, mis jätab tegevuse läbiviijale kohustuse tegevusest Keskkonnaametit 

teavitada, tegevusega kaasnevaid radioaktiivsed jäätmed käidelda ning Keskkonnainspektsioonil on 

õigus endiselt vastava kiirgustegevuse kiirgusohutuse järelevalvet teostada. Selline süsteem 

võimaldab aja ja tööjõu säästmist erinevate kiirgustegevusloa taotluste menetlemisel, sest piiratud 

ressursside korral tuleb Keskkonnaametil ja Keskkonnainspektsioonil pöörata eelkõige tähelepanu 

suure ohuga kiirgustegevustele. Samas võttes arvesse näiteks hambaröntgenseadmete ja pagasi 

läbivalgustusseadmete kasutamisega seotud kiirgustegevuslubade protsentuaalse osakaalu kõigist 

lubadest (kuni 70%), siis hetkel kulub selleks enamus Keskkonnaameti kiirgustegevuslubade 

menetlemise ajast. 

 

Teavitamise protseduuride väljatöötamisel on otstarbekas lähtuda eelkõige naaberriikide 

kogemusest. Näiteks Soomes on sätestatud hambaröntgenseadme kasutajatele kohustus tegevusest 

teavitada ning on sätestatud üldised tingimused selle tegevuse läbiviimiseks. Kiirgusohutuse 

järelevalvet viiakse sellisel juhul läbi eelkõige kasutades termoluminestsentsdosimeetreid, mis on 

eelnimetatud seadmete puhul piisav. 

 

Eeltoodust lähtuvalt tuleb olemasolevate paragrahvide 16 ja 17 regulatsioone täiendada 

teavitamise kohustusega sõltuvalt kiirgustegevuse klassifikatsioonist ja teavitamise vormile 

esitatavate üldiste nõuetega. 

 

KiS paragrahv 17 alusel on esimene radioaktiivse materjali vabastamise protseduur algatatud ning 

selle käigus on ilmnenud vajadus vabastamise protseduuri täpsustamiseks seaduses. 

Olemasoleva protseduuri koostamisel lähtuti eelkõige rahvusvahelistest soovitustest ning 

naaberriikide kogemustest, kuid nüüd on võimalik võtta arvesse ka Eesti kogemust. Näiteks sätestab 

keskkonnaministri 15.02.2005. a. määruse nr 10 „Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete 

või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, 

ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused“ paragrahv 3, vabastamisele esitatavad üldnõuded, 

lõige 4, et: 

Keskkonnaamet kinnitab kvalifitseeritud kiirguseksperdi hinnangu alusel, et vabastamine on 

optimaalne teguviis. 
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Osad spetsialistid tõlgendavad seda lauset järgmiselt – kui kiirgusekspert on andnud hinnangu, et 

vabastamine on optimaalne teguviis, siis Keskkonnaametil on võimalus seda ainult kinnitada ja 

mitte esitada omapoolseid seisukohti vms. Analoogne sõnastus on KiS-s kasutusel ka paragrahvis 

18, lõige 1 punktis 6, paragrahv 30 punktis 12 ja paragrahv 39 lõikes 1. Olemasolev regulatsioon 

tekitab erinevaid arusaamu ning võib piirata Keskkonnaameti õigust otsuste tegemisel, mis 

peaksid olema kiirguseksperdi hinnangust sõltumatud. 

 

KiS paragrahv 17 sätestab veel, et väljaarvamistasemest väiksema aktiivsusega radionukliidide 

puhul kiirgustegevusluba nõutav ei ole. Samas on praktikas ilmnenud juhuseid, kus oleks vajalik 

omada ülevaadet selliste kiirgusallikate kasutamisest. Nii näiteks ei ole praegu arvel tuumamaterjali 

sisaldavad suitsuandurid, kuna nende kasutamiseks ei ole vaja kiirgustegevusluba. Seega tuleb 

paragrahvis 17 täpsustada kiirgustegevusloata tegevusi ja kehtestada teavitamise kohustus 

mõningatele väljaarvamistasemest väiksema aktiivsusega radionukliide sisaldavate seadmete 

omanikele ning samuti tuleb neile seada tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise 

kohustus juhul, kui kavatsetakse kasutada (näiteks hulgi) väljaarvamistasemest madalama 

tasemega radionukliidide sisaldusega seadmeid. 

 

.2. jaotis Nõuded eri liiki kiirgustegevusele 

 

KiS-s on erinevad kiirgustegevused laiali, kuid seaduse paremaks mõistmiseks on mõttekas nõuded 

eri liiki kiirgustegevustele koondada kokku ühte jaotisse. Jaotis koosneb järgmistest paragrahvidest: 

• kiirgustegevusloa omaja kohustused kõrgaktiivse kiirgusallika korral (KiS paragrahv 301); 

• radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu (KiS paragrahv 35); 

• suurenenud looduskiiritus (KiS paragrahv 49); 

• radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedu (KiS paragrahv 61 lõigete 4 ja 15 

alusel loodud eraldi paragrahv). 

Vajadusel saab loetelu täiendada, olenevalt kiirgustegevuste puhul kasutusele võetavast 

klassifikatsioonist. 

 

KiS paragrahv 16 sätestab küll kohustuse taotleda luba radioaktiivset ainet sisaldavate 

meditsiinitoodete ja tarbekaupade sisse- ja väljaveoks, kuid radioaktiivsete ainete transport peab 

olema seaduses paremini reguleeritud. Nimelt tulenevad Nõukogu määrusest 1493/93/Euratom 

radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise teatavad erisused liikmesriikidele. See 
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tähendab seda, et liikmesriikide vaheliste vedude korral ei ole vaja kiirgustegevusluba taotleda, 

piisab vaid vormikohasest deklaratsioonist. Samas kehtivad radioaktiivsete ainete vedudele muud 

nõuded (näiteks ADR), mistõttu on vajalik täpsustada paragrahvis 35 radioaktiivsete ainete 

ning paragrahv 61 lõigete 4 ja 15 alusel loodud eraldi paragrahvis radioaktiivsete jäätmete ja 

kasutatud tuumkütuse veo korda. 

 

3. jaotis Kiirgusohutus töökohal 

 

Jaotis ei vaja suuri muutusi, kuid vajab sätete täpsustamist ja seda eelkõige paragrahvi 32 osas, 

mis käsitleb kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemiga seonduvat. Näiteks vajab täpsustamist, mida 

peab süsteem lisaks olemasolevale loetelule ja sõltuvalt kiirgustegevuse klassifikatsioonist veel 

sisaldama. 

 

4. jaotis Nõuded meditsiinikiirituses 

 

Patsiendi kiirgusohutuse üldnõuded on sätestatud direktiivis 97/43/Euratom üksikisiku kaitsest 

ioniseeriva kiirguse ohtude eest seoses meditsiinikiiritusega. Kui 2004. aastal hakkas kehtima uus 

KiS, kaotas kehtivuse sotsiaalministri määrus, mis sätestas kiirguse kasutamise nõuded haiguste 

diagnoosimisel ja ravil ning meditsiinikiiritust saavate inimeste kaitsenõuded. See määrus käsitles 

radioloogia personalile, aparatuurile, patsiendi ja personali kiirguskaitsele ning 

radioloogiaprotseduuridele esitatavaid nõudeid ja kriteeriume, kuid vastas vaid osaliselt 

meditsiinikiirituse direktiivi 97/43/Euratom nõuetele. Sotsiaalministri uue määruse 

ettevalmistamine on veninud ning 5 aastat pärast uue KiS-i jõustumist puudub Eestil endiselt 

meditsiinikiiritusega seonduv täpsem regulatsioon. Kiirguse peatüki koostamisel on vajalik 

arvestada meditsiinikiirituse detailsema reguleerimisega ka seaduse tasemel. 

 

Olulisemad probleemid, mis on üles kerkinud: 

- Nõukogu direktiiv 97/43/Euratom defineerib kliinilise auditi kui meditsiinikiirituse protseduuride 

kavakindla uurimise või läbivaatamise, mille eesmärk on parandada ravi kvaliteeti ja tulemuslikkust 

korrapärase järelevalve abil, kusjuures meditsiinikiirituse kasutamise tavasid, protseduure ja 

tulemusi hinnatakse meditsiinikiirituse protseduuride tegemise hea tava kokkulepitud standardite 

põhjal, vajaduse korral tavasid muutes ja uusi standardeid kohaldades. Sama direktiivi artikkel 6, 

lõige 4 sätestab, et kliinilisi auditeid tehakse siseriiklikus korras. KiS-s on kliinilise auditiga 

seonduv reguleerimata ning vajab täpsustamist – kes võib seda teha, millised on 



 205

eeltingimused, mis teemasid tuleb käsitleda (auditi objekt) ning millise sagedusega auditit läbi 

viiakse. 

- direktiiv 97/43/Euratom defineerib ka diagnostilise referentsväärtuse kui meditsiinilisteks 

kiirgusdiagnostilisteks toiminguteks määratud dooside tasemed või radiofarmpreparaatide korral 

aktiivsustasemed tavalise suurusega patsientidest koosnevate rühmade või standardfantoomide 

(teatud tingimuste alusel valitud inimeste rühma) harilikuks uurimiseks üldjoontes määratletud 

seadmeliikidele. Neid tasemeid ei tohiks tavatoimingute puhul ületada, kui tehtavad läbivaatus ja 

tehnilised toimingud on tavapärased ja kooskõlas hea tavaga. Eestis pole referentsväärtuseid 

sätestatud, kuid ettevalmistavaid uuringuid on alustatud koostöös Põhjamaadega. 

Referentsväärtuste puhul on oluline esmalt sätestada, millisel seadusandlikul tasemel toimub 

nende väärtuste reguleerimine. Võttes arvesse väärtuste määratlemisega seotud tegevusi, 

võiks nende määratlemine toimuda mitte kõrgemal kui määruse tasemel. Samas määruse 

jaoks on vajalik vastava viite olemasolu seaduses. Referentsväärtustega on otseselt seotud ka 

kvaliteedikriteeriumid erinevate kiirgusmeditsiini protseduuride läbiviimiseks, mis vajavad 

samuti seaduse tasemel reguleerimist. Näiteks Euroopa Liidus on sätestatud 

kvaliteedikriteeriumid täiskasvanute ja laste röntgenülesvõtete ning kompuutertomograafia ja 

mammograafia kohta. 

- eelnevalt viidatud sotsiaalministri meditsiinikiirituse alases määruses tuleb reguleerida vähemasti 

samad valdkonnad, mis olid reguleeritud sotsiaalministri 13.11.1998. a. määruses nr 56 “Kiirguse 

kasutamise nõuded haiguste ravimisel ja diagnoosimisel ning meditsiinikiiritust saavate isikute 

kaitse nõuded”, mis kaotas kehtivuse seoses uue KiS-i jõustumisega 1. mail 2004. a. Täiendavalt 

tuleb määruses käsitleda (ja selleks piisav delegatsioon seaduses luua) meditsiinikiirituse 

valdkonnas kasutatava aparatuuri miinimumnõudeid, patsiendidoosi optimeerimise ja 

hindamise nõudeid ning referentsdooside määramise korraldust. Oluline on seaduse tasemel 

ka sätestada juhendmaterjalide ettevalmistamise ja kehtestamise reeglistik. Võttes arvesse 

erinevaid valdkondi (röntgenläbivalgustus, kompuutertomograafia, interventsionaalne radioloogia 

(sh. kardioloogia), mammograafia, lasteradioloogia, hambaröntgen), siis juhendite väljatöötamisel 

võiksid olla kaasatud nii riiklikud pädevad asutused, kui ka erialaühingud, koolitusfirmad ja 

ülikoolid. 

- meditsiinikiirituse kasutamise valdkonnas on mitmeid probleeme seoses erinevate regulatsioonide 

kattumisega, mis vajaksid täiendavat läbitöötamist. Kuidas näiteks saaks ühendada 

tervishoiuteenuse luba ja kiirgustegevusluba eelkõige näiteks hambaröntgenseadme kasutajatele 

eeldusel, et selline tegevus tulevikus vajab ainult teavitamist ja mitte kiirgustegevusluba. Teiseks 

probleemiks on näiteks asjaolu, et radiofarmatseutikumide maaletoomine on reguleeritud 
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Ravimiseadusega ja KiS-ga. Nende kahe seaduse rakendamine samaaegselt on koormav 

meditsiiniasutusele, sest eelkõige radiofarmatseutikumide korral on nende sissetoomine ajaliselt 

väga limiteeritud protsess ning tagamaks selle kiire ja optimaalse korralduse, tuleb menetlemise 

protseduure seadustes kohendada. Meditsiiniasutuse sooviks on radiofarmatseutikumid võimalikult 

kiirelt, soovitavalt ilma vahendajate (ravimite hulgimüüjateta) ja koormava paberimenetluseta 

haiglasse toomine, et tagada kvaliteetne raviteenus patsiendile. 

 

5. jaotis Radioaktiivsed jäätmed ja heitmed 

 

Jaotis vajab mõningaid täiendusi, sh. peab jaotis hõlmama täpsemalt looduslike radionukliide 

sisaldavate jäätmetega (NORM jäätmetega) seonduvat. Kindlasti on vajalik vabastatud 

radioaktiivsete jäätmete, välja arvatud NORM jäätmete edasise käitlemise, ladustamise jms. 

kohustuste täpsem määratlemine seaduses, st. peale vabastamist kehtivad nendele jäätmetele 

mitte enam KiS-i vaid kas Jäätmeseaduse või Veeseaduse nõuded. 

KORAK-s on nimetatud ühe puudusena ja vajaliku tegevusena radioaktiivsete jäätmete tegevuskava 

koostamist (vt. KORAK lk 14 ja 34). Tegevuskava ühe osana tuleb teostada radioaktiivsete 

jäätmete iseloomustamine, mille nõudeid seni kehtestatud pole (seaduses on vajalik viide 

vastavale keskkonnaministri määrusele) ning samuti pole kehtestatud, millisel kujul toimub 

tegevuskava kinnitamine ehk kui siduv on tegevuskava täitmine kiirgusallika omajale 

(seaduses on vajalik viide, et tegevuskava kinnitab keskkonnaminister). Ettepanek on kõik 

eelnevalt nimetatud täiendavad nõuded reguleerida paragrahvi 58 lõigete 5 ja 6 alusel moodustatud 

eraldi paragrahvis “Radioaktiivsed jäätmed”. 

 

Paragrahv 60 lõike 1 kohaselt võtab riik oma valdusesse radioaktiivsed jäätmed, mille omamine on 

ebaseaduslik või mille omamisega seoses võib tekkida hädaolukord. Probleem on radioaktiivsete 

ainega, mille omamine on ebaseaduslik või millega seoses võib tekkida hädaolukord. Riik peaks 

võtma ka need enda valdusesse. Sama märkus kehtib ka lõike 2 kohta. KiS paragrahv 60 lõike 3 

alusel otsustab keskkonnaminister igal üksikul juhul eraldi, kuidas toimub radioaktiivsete ainete ja 

jäätmete ohutustamine ning võtab otsustamise aluseks kiirgushädaolukorra lahendamise plaani. 

Samas ei pruugi alati kaasneda riigi valdusesse võetavate radioaktiivsete ainete ja jäätmetega 

hädaolukorda, mistõttu on kiirgushädaolukorra lahendamise plaani määruse kõrvale otstarbekas 

koostada eraldi kord, kuidas radioaktiivseid aineid ja -jäätmeid ohutustatakse (vt. ka punkt 3.3.7.). 

Selleks on vaja paragrahvi 60 lõike 3 sõnastus asendada sõnastusega, mille kohaselt riigi 

valdusesse võetud radioaktiivsete ainete ja jäätmete ohutustamise korra kehtestab 
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keskkonnaminister määrusega. 

 

6. jaotis Radioaktiivsete jäätmete käitluskoht 

 

KiS paragrahvides 62 ja 63 ei ole väga detailselt käsitletud käitluskohtadega seonduvaid küsimusi. 

Võttes arvesse, et lähiajal võib radioaktiivsete jäätmete lõppladustuskoha rajamine muutuda 

aktuaalseks, siis jäätmete lõppladustuskoha kasutusele võtmise puhul tuleb ette valmistada 

protseduur, mis võtab arvesse erinevatest seadustest tulenevad nõuded ning kaasab olulised pädevad 

asutused. Kõige olulisem on tagada, et käitluskoha kiirgusohutust käsitletakse tema rajamise 

esimesest etapist alates. Seetõttu on paragrahvis 62 vaja reguleerida radioaktiivsete jäätmete 

käitluskoha peamised kiirgusohutusnõuded ja viidata vastavale keskkonnaministri 

määrusele, millega kehtestatakse käitluskoha detailsed nõuded sõltuvalt käitluskohas 

vastuvõetavate jne. radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioonist (näiteks NORM jäätmed ja 

lühiealised jäätmed). 

 

7. jaotis Finantstagatiste süsteem 

 

Tegemist on täiesti uue jaotisega, mis seni KiS-ga pole hõlmatud. Finantstagatiste süsteem koosneb 

kahest eraldi osast, mille alusel tuleb moodustada ka vastavad paragrahvid: 

- omanikuta kiirgusallikate ohutustamisest (vt. ka punkt 3.3.5.); 

- kiirgustegevuse käigus tekkinud radioaktiivsete jäätmete käitlemisest ning erinevate 

kiirgustegevustega seonduvate hoonete ja rajatiste dekomisjoneerimisest. 

 

KiS § 60 lõike 1 kohaselt, kui radioaktiivsete ainete ja radioaktiivsete jäätmete omanik on teadmata 

või nende tekkimise eest vastutavat isikut ei õnnestu tuvastada või kui radioaktiivsete jäätmete 

omamine on ebaseaduslik või kui radioaktiivsete jäätmete omamisega seoses võib tekkida 

hädaolukord, võtab riik radioaktiivsed jäätmed enda valdusesse. KiS § 60 lõike 3 kohaselt otsustab 

keskkonnaminister riigi valdusesse võetud radioaktiivsete ainete ja radioaktiivsete jäätmete edasise 

käitlemise igal üksikul juhul eraldi arvestades kiirgushädaolukorra lahendamise plaani 

(Hädaolukorra valmisoleku seadus on nüüd asendatud Hädaolukorra seadusega, millest tulenevalt 

koostatakse kiirgushädaolukorra lahendamise plaan Vabariigi Valitsuse määrusena). 

 

Nõukogu direktiiv 2003/122/Euratom kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta 

kiirgusallikate kontrollimise kohta sätestab sarnastele tunnustele vastavana omanikuta kiirgusallika 
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mõiste. Direktiiv kohustab liikmesriike tagama, et pädevad asutused on valmis omanikuta 

kiirgusallikate ohutustamiseks ja omanikuta kiirgusallikatest tulenevate kiirgusavariidega / 

kiirgushädaolukordadega tegelemiseks, ning on kehtestanud asjakohased eeskirjad või 

koostanud reageerimiskavad ja kavandanud meetmed. Samuti peavad liikmesriigid tagama, 

et seatakse sisse finantstagatiste süsteem või mõni muu samaväärne vahend, et katta 

omanikuta kiirgusallikate ohutustamisest ja direktiivi artikliga 9 sätestatud nõuete 

rakendamisest tuleneda võivad sekkumiskulud. 

 

Hetkel vajab omanikuta kiirgusallikate ohutustamine ja selle finantseerimine igakordselt 

keskkonnaministri otsust ning tõenäoliselt ka erakorralist rahastamisallikat (näiteks Vabariigi 

Valitsuse reservfond). Kuigi sel moel saab (direktiivis märgitud) eesmärk täidetud - omanikuta 

kiirgusallikad ohutustatakse, ei ole tegemist just kiireima ja tõhusaima lahendusega. Omanikuta 

kiirgusallikate ohutustamise läbimõeldud, operatiivseks ja tõhusaks korraldamiseks ning 

rahalise garantii olemasoluks on vaja seadusesse luua täiendavad regulatsioonid ohutustamise 

korra (reguleeritakse jaotises Radioaktiivsed jäätmed ja heitmed) ja finantstagatiste süsteemi 

loomiseks (reguleeritakse käesolevas jaotises). 

 

Kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsioon, millega 

Eesti Vabariik on ühinenud, sätestab artiklis 22: 

Konventsiooniosaline tagab, et: 

i) kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiskohas on käidu eluea jooksul olemas 

kiirgusohuga seotud tegevuseks vajalik kvalifitseeritud personal; 

ii) raha on piisavalt selleks, et tagada kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete 

käitlemiskoha ohutus nii käidu eluea jooksul kui ka dekomisjoneerimisel; 

iii) planeeritakse finantsvahendid, mis võimaldavad vajaduse korral jätkata kohast ametkondlikku 

kontrolli ja seiret ka pärast lõppladustuspaiga sulgemist. 

Täiendavalt sätestab artikkel 26, et konventsiooniosaline tagab tuumarajatise ohutu 

dekomisjoneerimise. Selleks tuleb kindlustada kvalifitseeritud personali ja vajaliku raha olemasolu. 

 

Sellest tulenevalt peab uus seaduse eelnõu käsitlema finantstagatiste süsteemi kiirgustegevuse 

käigus tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks ning erinevate kiirgustegevustega 

seonduvate hoonete ja rajatiste dekomisjoneerimiseks. Süsteemi eesmärgiks on vajalike 

rahaliste vahendite tagamine, mis oleks olemas juba enne kiirgustegevuse alustamist ning mis 

kataks täies mahus vajaminevad kulutused hilisemateks kiirgustegevusest tingitud 
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radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja dekomisjoneerimise töödeks. Tavaliselt on erinevates 

riikides loodud selleks riiklik fond, mis kogub raha radioaktiivsete jäätmete tekitajatelt põhinedes 

nende poolt tekitatud jäätmetele jne. sätestatud maksemääradele. Viimased töötatakse välja võttes 

arvesse radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud kulutusi. Üldiselt on sellise fondi vahendid 

riigieelarvest sõltumatud ehk fondi rahastavad ainult kiirgustegevusloa omajad, kelle tegevuse 

tulemusel jäätmed tekivad ja on vajalik hilisem dekomisjoneerimine. Lisaks finantsilistele 

tagatistele võiks kaaluda samuti lahendust, et aktsepteeritakse tagatisi ka muul kujul, näiteks 

kindlustusena. Oluline on luua regulatiivne alus maksemäärade tuletamiseks. Näiteks millisel kujul 

võetakse arvesse loaomaja poolt koostatud radioaktiivsete jäätmete käitlusskeemid ja 

dekomisjoneerimistööde ülevaated ning kuidas hinnata nende tegevustega seotud maksumust. 

Sätestada tuleb, mida peab käitlusskeem hõlmama ning millise detailsusega tuleb töid kirjeldada. 

Oluline on seaduses sätestada ka käitlusskeemi ülevaatamise/hindamise sagedus ning protseduur, 

kuidas fond sätestab maksete määrad – millised asutused peavad enne heakskiidu andma jne. 

Seadus peab sätestama ka fondi maksete teostamise eiramisega ja maksete hilinemisega kaasnevad 

tagajärjed. 

 

Tuumaenergia seaduses on kirjas finantstagatiste sätted tuumarajatistele hädaolukordades, 

dekomisjoneerimisel ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisel, mis on küll spetsiifiliselt vaid 

tuumarajatiste kesksed, kuid oma olemuselt siiski sarnased käesolevas jaotises toodud regulatsiooni 

ettepanekutega. Seetõttu tuleb käesoleva jaotise ja Tuumaenergia seaduse finantstagatiste 

regulatsiooni ettepanekutes kasutada sarnast lähenemist, eeskätt raha kogumise institutsionaalse 

lahenduse osas (näiteks kes vastavat riikliku fondi peab). 

 

3.3.8. jaotis Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbivedu 

 

Jaotis ei vaja suuri muutusi, kuid vajab sätete täpsustamist. Vt. ka punkt 3.3.2. 

 

4. JAGU KIIRGUSTEGEVUSLUBA 

1. jaotis Kiirgustegevusluba 

 

Keskkonnaloa taotlemise ja loa andmise menetlus on reguleeritud KSÜS-s. Keskkonnaluba on ka 

kiirgustegevusluba. Kiirguse peatükis on võimalik täpsustada kiirgustegevusloale omaseid aspekte, 

mille poolest kiirgustegevusluba on erinev teistest keskkonnalubadest. 
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Kiirgustegevuseks on vajalik kiirgustegevusluba ning kehtiv KiS loetleb mõningaid näiteid 

kiirgustegevustest. Kiirgustegevusloaga seotud sätted on seni olnud üldised, sest need peavad 

hõlmama kõiki kiirgustegevusi. Võttes arvesse, et kiirgustegevuslubasid on antud välja üle 10 aasta 

ning tekkinud on teatud kogemus selles vallas, siis tuleb hakata kiirgustegevusi klassifitseerima. 

Hetkel valitseb olukord, kus hambaröntgenseadme kasutamiseks vajalikku kiirgustegevusluba ning 

radioaktiivsete jäätmete käitluskoha kiirgustegevusluba menetletakse sisuliselt samadel alustel. 

Mitmetes riikides on kiirgustegevuste klassifitseerimine ära toodud Pädeva Asutuse (Eesti puhul 

siis Keskkonnaameti) poolt antavates kohustuslikes juhendites, kuid kuna Eestis ei ole 

Keskkonnaameti poolt koostatavad juhendid kohustuslikud, siis tuleb klassifitseerimine loetleda 

seaduses ning täpsustada määruses. Teavitamise protseduurist ning kiirgustegevustest, mis seni on 

olnud kiirgustegevusloaga reguleeritud, kuid mille puhul piisaks loa asemel teavitamise protseduuri 

kasutamisest vaata punktist 3.3.1. 

 

Eelnõus on otstarbekas sätestada kiirgustegevuste klassifikatsioon, tehes seda näiteks juba 

kehtivas KiS-s sätestatud ohuastmete alusel (paragrahv 18 lõige 3 väikese, mõõduka ja suure 

ohuga kiirgustegevus). Klasside moodustamisel on oluline loetleda ka nende näited, et loa taotlejal 

oleks lihtsam aru saada, millise klassi reegleid tuleb tal jälgida. Olenevalt siis kiirgustegevuse 

klassist tuleb eriosas ja KSÜS alusel kehtestatud määruses täpsustada loa taotlemiseks 

vajalike dokumentide loetelu, taotluse menetlemise tähtajad, loas esitatavate andmete loetelu 

jne. Praegune olukord, kus kõiki kiirgustegevusi käsitletakse võrdsetel alustel tähendab seda, et 

suure ohuga kiirgustegevuste korral (näiteks radioaktiivsete jäätmete käitlemine) tuleb 

Keskkonnaametil küsida täiendavat informatsiooni, et veenduda kiirgustegevuse ohutuses. Lisaks ei 

võimalda kõigile kiirgustegevustele ühtemoodi sätestatud tegevusloa taotluste menetlusaeg 

Keskkonnaametil suure ohuga tegevuste puhul väga põhjalikult taotlust menetleda. KiS annab küll 

võimaluse menetlusaja pikendamiseks, kuid otstarbekam oleks sätestada menetlusaja sõltuvus 

kiirgustegevuse klassist. Ka kiirgustegevuslubade kehtivus peab olema sõltuv kiirgustegevuse 

klassist, et Keskkonnaameti ressursse optimaalsemalt kasutada. 

 

Sõltuvalt kiirgustegevuse klassifikatsioonist vajab täpsustamist ka kiirgustegevusloa taotluse 

menetlemisega seotud kulude osa. Näiteks naaberriikides (Soome, Rootsi) kannavad loa taotlejad 

kõik loa väljaandmisega seotud kulud ise. Hetkel on riigilõiv kiirgustegevusloa taotlemisel 

Riigilõivuseaduses sätestatud määra kohaselt 2000 krooni, mis kindlasti ei kata riigi kulusid näiteks 

suure ohuga kiirgustegevuse kiirgustegevusloa taotluse menetlemisel. 
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KiS paragrahv 25 lõike 2 alusel võib Keskkonnaamet kohustada loa omajat esitama taotluse uue 

kiirgustegevusloa saamiseks, kui taotleja kavatseb muuta kiirgustegevusloaga määratud 

kiirgustegevust, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise viise, piirkoguseid või käitluskohta, 

muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatisi või ruume, muuta muul viisil oluliselt loas 

kirjeldatud kiirgustegevust tingimusel, et eelloetletud juhtudel on tegemist kiirgusohutuse 

seisukohast olulise muutusega. Muudel juhtudel muudab Keskkonnaamet kiirgustegevusluba 30 

päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Kiirguse peatükis on vajalik täpsustada menetluskorda 

olukordades, kus pärast kiirgustegevuseks loa saamist kavatsetakse tegevust muuta. Kuna 

KSÜS-s on üldine regulatsioon §-s 81, on vajalik kiirguse peatükis teha teatud täpsustused. 

Tegemist on näiteks juhtudega, kus taotletakse kiirgustegevusluba teatud aktiivsusega kiirgusallika 

kasutamiseks, kuid loa saades taotletakse loa muutmist ning kasutusele võetakse kordi suurema 

aktiivsusega kiirgusallikad (samas seadet kui sellist ei muudeta). 

 

2. jaotis Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents 

 

Jaotis ei vaja suuri muutusi, kuid vajab sätete täpsustamist seoses eksperdi pädevuse piiridega (vt. 

ka punkt 3.3.1.). 

 

3.4.3. jaotis Uuringud ja seire 

 

Jaotis ei vaja suuri muutusi, kuid vajab sätete täpsustamist seoses seireks kasutatavate 

mõõteriistade regulaarse kontrolli ja kalibreerimisega. Alternatiivina kiirguse peatükis 

kiirgusmõõteriistade kontrollimise ja kalibreerimise reguleerimisele võib kaaluda ka Mõõteseaduse 

ja tema alusel välja antud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse 12.12.2006 nr 104 

„Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite 

olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad“ 

täpsustamist. 

 

5. JAGU KAITSEMEETMETE RAKENDAMISE PÕHIMÕTTED JA SE KKUMINE 

1. jaotis Sekkumine 

 

Jaotis ei vaja suuri muutusi, kuid jaotises on oluline kiirgushädaolukordadega seonduva 

reguleerimine vastavalt Hädaolukorra seadusele ning seaduse alusel välja antud kiirgushädaolukorra 
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lahendamise plaani määrusele, mille kohaselt tuleb seaduse paragrahvides 53 ja 54 täpsustada 

kiirgushädaolukorra lahendamisega tegelevate asutuste (Keskkonnaministeerium, 

Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Siseministeerium, Päästeamet, radioaktiivsete 

jäätmete käitluskoha riiklik haldaja) õigusi ja kohustusi, sh. kiirgushädaolukorra 

lahendamiseks valmisoleku tagamiseks vajalike kulude katmist. Sekkumise osas tuleb arvestada 

ka Korrakaitseseaduse eelnõu põhimõtetega. 

 

KiS 6. peatükk sätestab sekkumise püsikiirituse korral, kuid sekkumist olukorras, millele 

püsikiiritust ei järgne, sätestatud ei ole. Nimetatud regulatsioon on vaja eelnõusse lisada 

eraldi paragrahvina. 

 

JÄRELEVALVE JA VÄÄRTEOKOOSSEISUD 

 

Kiirgusohutuse järelevalves vajavad eelkõige täpsustamist erinevate asutuste õigused ja kohustused. 

Hetkel teostavad järelevalvet Keskkonnainspektsiooni inspektorid, kellega käivad vajadusel kaasas 

Keskkonnaameti kiirgusosakonna spetsialistid (esimesel on õigus vajadusel karistada, teisel on 

vajalikud erialased teadmised). Tagamaks olemasolevate vahendite otstarbekamat kasutust 

oleks vajalik kaaluda Keskkonnaameti kiirgusosakonna spetsialistidele järelevalve õiguste 

andmist (vt. ka punkt 3.2.1.). Hetkel puudub Keskkonnaameti spetsialistidel isegi õigus siseneda 

kiirgustegevuskohta pärast kiirgustegevusloa väljastamist. Märkimist väärib ka asjaolu, et kuna 

Keskkonnainspektsiooni tegevuse aluseks on Keskkonnajärelevalve seadus, siis on raske 

põhjendada, miks meditsiiniasutuste kontroll kuulub Keskkonnainspektsiooni pädevusse. 

 

Kuna probleemiks on eelkõige kiirgusohutuse valdkonnas piisavat koolitust saanud 

inspektorite puudus ja kui Keskkonnaameti kiirgusosakonna spetsialistidele järelevalve 

õiguste andmist ei peeta otstarbekaks, siis on hädavajalik pakkuda inspektoritele 

süstemaatiliselt täiendavat koolitust. Kuigi see väljub kiirguse valdkonna teemast, võib märkida, 

et keskkonnainspektorite koolituse süsteemsusele aitaks ilmselt kaasa see, kui koolituse alused 

(näiteks koolitusprogrammide koostamise korraldus, tähtajad, kinnitamine) reguleerida õigusaktiga 

(näiteks keskkonnaministri määruses). 
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7. PEATÜKK. JÄÄTMED 

1. PEATÜKI STRUKTUUR 

 

1. JAGU. REGULEERIMISALA JA MÕISTED  

2. JAGU. JÄÄTMEHOOLDUSE PÕHIMÕTTED JA ÜLDNÕUDED 

3. JAGU. JÄÄTMEHOOLDUSE KAVANDAMINE 

1. Jaotis. Jäätmekavad ja jäätmehoolduse kavandamise üldsätted 

2. Jaotis. Riigi jäätmekava 

3. Jaotis. Kohaliku omavalitsuse jäätmekava 

4. JAGU. KOHALIKU OMAVALITSUSE JÄÄTMEHOOLDUS 

1. jaotis. Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldus 

2. jaotis. Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmevedu 

5. JAGU. TOOTJAVASTUTUS 

1. jaotis. Tootjavastutuse üldsätted  

2. jaotis. Tootjavastutusorganisatsioon 

3. jaotis. Pakendid ja pakendijäätmed 

4. jaotis. Muud vastutustooted 

6. JAGU. JÄÄTMEHOOLDUSE NÕUDED TEATUD JÄÄTMELIIKIDE KÄITLEMISELE JA 

KÄITISTELE 

7. JAGU. KESKKONNALUBA JÄÄTMEKÄITLUSEKS 

8. JAGU. JÄRELEVALVE 
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2. STRUKTUURIOSADE LÜHIKE KIRJELDUS JA PEAMISED 

REGULATSIOONIETTEPANEKUD 63 

 

Peatükis integreeritakse kehtiva jäätmeseaduse (JäätS) ja pakendiseaduse (PakS) regulatsioon. PakS 

regulatsioon on sätestatakse peamiselt tootjavastutuse jaos. Võrreldes kehtiva õigusega 

regulatsiooni põhistruktuuri lihtsustub: loobutud on JäätS peatükkidest 3, 5, 7, 8, 9 ja 10, peamiselt 

seoses vastava regulatsiooni esitamisega peatüki teistes allosades või KSÜS-s.  

 

1. JAGU. REGULEERIMISALA JA MÕISTED  

 

Esimeses jaos esitatakse peatüki reguleerimisalast välistuste säte (vt analüüsi). Lisaks koondatakse 

jakku kogu peatüki seisukohalt olulised mõisted, vältides mõistete ülemäärast kuhjamist peatüki 

algusesse. Välistuse säte ning jaos sätestatavad mõisted vastavad üldjoontes JäätS vastavatele 

sätetele (JäätS § 1-20.) Enamikku mõistetest tuleb uuest raamdirektiivist64 lähtuvalt täpsustada.  

Suurem osa täpsustusi on suhteliselt väheolulised sõnastuse muudatused. Märkimisväärseks 

erandiks on peatüki olulisim mõiste: jäätmete definitsioon (vt analüüsi). Loobutakse 

„keskkonnahäiringu” defineerimisest (JäätS § 18), sest mõiste on sätestatud KSÜS § 3. Samuti 

jäetakse välja mõistete nö normatiivne osa (JäätS § 6 lg 3, § 11 lg 2, § 12 lg 2-3),65 välja jäetud 

norm esitatakse vajadusel mõnes muus peatüki osas.   Samas täiendatakse mõistete osa uues 

jäätmete raamdirektiivis määratletud kahe uue keskse mõistega: „korduskasutuseks 

ettevalmistamine” (artikkel 3 punkt 16) ja „kõrvalsaadus” (artikkel 5).   Eriosa normide kirjutamisel 

tuleb täiendavalt hinnata, kas mõni muu kehtiva õiguse või uue raamdirektiivi mõistetest väärib 

sätestamist jäätmeregulatsiooni keskse mõistena (nt liigiti kogumine, vahendaja, vältimine).  

 

2. JAGU. JÄÄTMEHOOLDUSE PÕHIMÕTTED JA ÜLDNÕUDED 

 

Jaos sätestatakse jäätmehoolduse üldpõhimõtted ja jäätmehoolduse üldnõuded, st sellised nõuded, 

mis ei ole seotud spetsiifiliste jäätmekäitluskohtade või jäätmeliikidega. (Spetsiifiliste käitistega 

                                                 
63 Keskkonnaministeerium on välja töötanud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle kontseptsiooni koostamise 
ajal puudub lõplik selgus muudetavate sätete ning muudatuste sisu osas. Seetõttu võib jäätmeseaduse muutmine tingida 
vajaduse vaadata üle ja muuta  kontseptsioonis toodud järeldusi ja regulatsiooni muutmise ettepanekuid. Samuti võib 
jäätmeseaduse muutmine anda alust täiendavate muudatuste käsitlemiseks keskkonnaseadustiku eriosas. 
64 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega 

tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312/3-30) 
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seotud nõuded – nt töötlemata jäätmete prügilasse ladestamise keeld -  esitatakse 6.  jaos.)  

Analoogsed põhimõtted ja üldnõuded sisalduvad ka kehtivas õiguses paiknedes peamiselt 1.peatüki 

3. jaos „Jäätmehoolduse üldnõuded” ja 3. peatükis „Ohtlike jäätmete käitluse eritingimused. Jaos 

täpsustatakse jäätmehoolduse aluspõhimõtet (JäätS § 21 lg 1), jäätmekäitluse hierarhiat (JäätS § 

30), läheduspõhimõtet (JäätS 32) ning üldkohustust kontrollitud jäätmekäitluseks (JäätS § 28) 

(nende põhimõtete ja üldnõuete kohta vt analüüsi). Jaos ei sätestata jäätmehoolduskulude kandmise 

põhimõtet (JäätS § 11 lg 2), sest vastav regulatsioon on sätestatud KSÜS § 12 (vt analüüsi).  Samuti 

ei taasesitata jaos jäätmehoolduse keskkonnamõju ja parima võimaliku tehnika nõuet (JäätS § 29), 

sest vastav regulatsioon on sätestatud KSÜS §§ 8-18. Jaos ei sätestata ka jäätmete sortimise nõuet ja 

ohtlike jäätmete käitluse korraldamise nõuet (JäätS § 31, § 65), sest vastav regulatsioon esitatakse 

neljandas jaos koos muude sätetega, mis reguleerivad jäätmekäitluse korraldamist kohaliku 

omavalitsuse poolt. Samuti ei sätestata jaos § 21 lg 2, sest selle esimene lõige on esitatud KSÜS § 

18 ning teine lõige esitatakse tootjavastutuse jao üldsätetes.  Suuremate muutusteta sätestatakse jaos 

järgmised JäätS sätted: § 28 prim keeld põletada jäätmeid laeval, § 34 jäätmeveo üldnõuded, §§ 60-

61 ohtlike jäätmete segamine, § 62 ohtlike jäätmete pakendamine.  

 

3. JAGU. JÄÄTMEHOOLDUSE KAVANDAMINE 

1. Jaotis. Jäätmekavad ja jäätmehoolduse kavandamise üldsätted 

 

Jaotis põhineb JäätS §§ 39-40 ja 42-44 ning PakS § 15 lg 2. Põhimõttelisi muudatusi regulatsioonis 

ei tehta. Jäätmekavade sisu puudutavat sätet täpsustatakse lähtuvalt uue raamdirektiivi artiklist 28, 

muuhulgas tuleb direktiivis ette nähtud jäätmete vältimise programm (artikkel 29) lõimida 

jäätmekavaga.  

 

2. Jaotis. Riigi jäätmekava 

 

Jaotis põhineb JäätS §§ 45-54. Kava menetlus ühtlustatakse võimalikult suures ulatuses KSH 

menetlusega, et võimaldada sujuvat menetluste üheaegset läbiviimist (vt analüüsi).  

 

3. Jaotis. Kohaliku omavalitsuse jäätmekava 

 

Jaotis põhineb JäätS §§ 55-59. Kava menetlus ühtlustatakse võimalikult suures ulatuses KSH 

                                                                                                                                                                  
65 Nt sätestab § 12 lg 2 „Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid” 
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menetlusega, et võimaldada menetluste sujuvat üheaegset läbiviimist juhul kui kohaliku jäätmekava 

mõju on vaja hinnata. (vt analüüsi). Samuti sätestatakse Keskkonnaameti suurem 

järelevalvepädevus kohaliku omavalitsuse jäätmekava üle  (vt analüüsi). 

 

4. JAGU. KOHALIKU OMAVALITSUSE JÄÄTMEHOOLDUS 

1. jaotis. Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldus 

Jaotises esitatakse JäätS §-s 71 sisalduv kohalikule omavalitsusele adresseeritud volitusnorm 

jäätmehoolduseeskirja kehtestamiseks. Jaotisesse koondatakse JäätS §-s 31 sätestatud jäätmete 

sortimise nõue, §-s 65 käsitletud ohtlike jäätmete käitluse korraldamine, §-s 70 sätestatud kohaliku 

omavalitsuse üksuse üldine pädevus jäätmete taaskasutamisel ning kõrvaldamisel. Jaotises 

esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse PakS-st tulenev üldine pädevus. Sellisteks säteteks on 

PakS § 15, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse organi kohustusi pakendi ja pakendijäätmete 

kogumise ja taaskasutuse korraldamisel ning §-s 171 sätestatud omavalitsuse pakendijäätmete 

kogumiskohtasid käsitlevad ülesanded. 

 

2. jaotis. Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmevedu 

Jaotises käsitletakse JäätS §-des 66-70 reguleeritud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud 

jäätmevedu, sh jäätmevedaja valikut ning korraldatud jäätmeveoga liitumise ning sellest 

vabastamise aluseid. Kehtiva regulatsiooni muudatusena nähakse ette korraldatud olmejäätmeveo 

laiendamise kogu riigi territooriumile, jättes erandina välja väikesaared.  

 

5. JAGU. TOOTJAVASTUTUS 

1. jaotis. Tootjavastutuse üldsätted  

 

Jaotisesse tuuakse keskkonnaseadustiku üldosa eelnõu § 29 tootjat käsitlevad sätted, § 30 „Tootja 

kohustused keskkonnahoidliku käitlemise tagamiseks“, § 31 „Vastutustoote tootja kohustused“ 

(eelnõu varasemas sõnastuses „Probleemtoote tootja kohustused“), § 32 „Pakendi valmistamise 

üldnõuded“ ning § 33 „Pakendiettevõtja kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja 

taaskasutamisel“ (välja arvatud taaskasutusorganisatsiooni käsitlevad sätted). Jaotis sisaldab kehtiva 

JäätS 1. peatüki 2. jao üldsätteid (§ 21 - § 261).  

 

2. jaotis. Tootjavastutusorganisatsioon 

 

Jaotisesse koondatakse JäätS ning PakS tootjate ühendusi käsitlevad sätted. Keskkonnaseadustiku 



 220

üldosa seaduse eelnõust tuuakse jaotisesse tootjate ühendust käsitlev § 29 lõige 3, § 31 tootjate 

ühendust käsitlev osa ning § 33 taaskasutusorganisatsiooni käsitlevad sätted.  

 

3. jaotis. Pakendid ja pakendijäätmed 

 

Jaotisesse koondatakse kehtivas PakS-s sisalduvad pakendeid ning pakendijäätmeid käsitlevad 

sätted. Jaos esitatakse PakS 1. peatükis toodud üldsätted, §-des 13-14 sätestatud pakendile 

esitatavad nõuded, §-s 16 sätestatud pakendiettevõtja kohustused pakendi ja pakendijäätmete 

kogumisel ja taaskasutamisel, §-s 171 sätestatud nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele, §-s 18 

toodud pakendikomisjoni käsitlevad sätted, 4. peatüki majandusmeetmete rakendamisest (pakendi 

tagasivõtmise kohustus ja tagatisraha), § 23 pakendi märgistamisest ning § 24 pakendi ja 

pakendijäätmete arvestuse pidamisest. Pakendiaktsiisiga maksustatud pakendid ja neile vastavad 

aktsiisimäärad sätestatakse jätkuvalt pakendiaktsiisi seaduses. Jaotises täpsustatakse 

pakendiettevõtja mõistet (vt analüüsi).  

 

4. jaotis. Muud vastutustooted 

 

Jaotises esitatakse JäätS § 25 lõike 3 punkti 4, § 26 lõike 42 ning § 262, § 25 lõike 3 punkti 1, 

§ 25 lõike 3 punkti 3, § 21 lõigetes 41 ja 43, §-s 263 ning § 25 lõike 3 punkti 2 regulatsioon. Jaotises 

täpsustatakse tootja mõistet, kui seda tingib vastavat vastutustoodete gruppi reguleeriv direktiiv (vt 

analüüsi). 

 

6. JAGU. JÄÄTMEHOOLDUSE NÕUDED TEATUD JÄÄTMELIIKIDE  KÄITLEMISELE 

JA KÄITISTELE 

 

Jagu põhineb JäätS 1. peatüki 3. jaol. Jaos sätestatakse JäätS  §§ 34 – 36 esitatud nõuded prügilale. 

Välja jäetakse JäätS § 37 - nõuded jäätmepõletustehasele ja koospõletustehasele, sest jäätmete 

põletamine reguleeritakse edaspidi uue tööstusheite direktiiviga66 ning vastav regulatsioon võetakse 

üle seadustiku osas, mis käsitleb saastuse kompleksset vältimist ja kontrolli. Samuti esitatakse jaos 

JäätS 8. peatüki sätted (metallijäätmete kogumise eritingimused). Ühtlasi sätestatakse jaos 

volitusnorm (JäätS § 29 lg 4), mille alusel on keskkonnaministril õigus kehtestada määrusi 

spetsiifiliste jäätmeliikide käitlusnõuete täpsustamiseks. Jao pealkiri on taotluslikult üldisem, et 

                                                 
66 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution 

prevention and control) (Recast) [COM(2007) 843 final] 
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edaspidi vajadusel võimaldada sätestada jaos ka muude jäätmeliikide ja käitluskohtadega 

seonduvaid erinorme. Kuna jäätmekäitlustehnoloogiate areng on kiire, siis võib tekkida vajadus 

tulevikus reguleerida muid jäätmekäitluslahendusi/käitisi sh jäätmete vaheladustamise ja töötlemise 

kohtasid (nt jäätmete mehhaanilis-bioloogiline töötlemine). Samuti on EL-is olnud arutlusel 

võimalus kehtestada biolagunevate jäätmete käitlemisele eraldi nõuded. 

 

7. JAGU. KESKKONNALUBA JÄÄTMETE KÄITLEMISEKS 

 

Jagu põhineb JäätS 6. peatükil. Kuna keskkonnaloa menetluse põhiregulatsioon (loa taotlemine, 

andmine, muutmine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine) on sätestatud KSÜS-is, siis esitatakse 

jaos JäätS §§ 73-74 sätestatud täpsustused keskkonnaloa jäätmete käitlemiseks omamiseks ja 

jäätmekäitleja registreerimiseks, samuti täpsustused loa taotluse ja loa sisu osas (JäätS §-d 78 ja 81). 

Välja jääb jäätmete tekitamiseks keskkonnaluba vajavate tegevusvaldkondade loetelu (JäätS § 75), 

sest nimetatud tegevusvaldkonnad on kaetud juba keskkonnakompleksloa nõudega. Lisaks 

reguleeritakse käesolevas jaos spetsiifiliste jäätmekäitlustegevuste keskkonnalubadega seonduv: 

keskkonnaluba prügila käitamiseks (JäätS 6. peatüki 4. jagu), keskkonnaluba metallijäätmete 

kogumiseks ja veoks (JäätS 6. peatüki 3. jagu) ja keskkonnaluba kohaliku omavalitsuse üksuse 

korraldatud jäätmeveoks (JäätS 6. peatüki 6. jagu). Välja jääb JäätS 6. peatüki 5. jagu jäätmete 

põletusloa kohta, sest  jäätmete põletamine reguleeritakse edaspidi uue tööstusheite direktiiviga 

ning vastav regulatsioon võetakse üle seadustiku osas, mis käsitleb saastuse kompleksset vältimist 

ja kontrolli. Jaos sätestatakse ka nõuded jäätmete vedamisel üle riigipiiri (JäätS §§ 110-113), et 

tagada vastava EL määruse67 rakendumine. Nt sätestatakse jaos, et määruses nimetatud volitatud 

asutuseks on Keskkonnaamet. 

 

8. JAGU. JÄRELEVALVE 

 

Jaos esitatakse jäätmevaldkonna spetsiifilised järelevalvemeetmed. Meetmed vastavad korrakaitse 

seaduse muutmise ja rakendamise seaduse68 sätestatud jäätmete ja pakendialased 

järelevalvemeetmetele (eelnõu § 19 ja § 59). Jaos esitatakse meetmed ühtse loeteluna.  

 

                                                 
67 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1013/2006/EÜ jäätmesaadetise kohta (ELT L 190, 12.07.2006, lk 1-98) 
68 Seaduseeelnõu 570 SE II-1, arvutivõrgus: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20100128165505 (28.01.2010) 
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MUUD PEAMISED REGULATSIOONIETTEPANEKUD 

 

Nn reguleerimisalaste välistuste säte (JäätS § 1 lg 2) tuleb esitada jäätmemõiste juures niivõrd 

suures ulatuses kui võimalik. Vajadus reguleerimisala sätte järgi säilib siiski piiratud ulatuses, st 

osas, kus välistatud objektid on küll käsitatavad jäätmetena, kuid nende käitlemiseks on kehtestatud 

eriregulatsioon (nt radioaktiivsed jäätmed). Loobuda tuleb reguleerimisala sisu kokkuvõtte sättest 

(JäätS § 1 lg 1), sest seda asendavad seadustiku eesmärgi ja reguleerimisala sätted (KSÜS §§ 1-2). 

 

Jäätmete defineerimisel  (JäätS  § 2) tuleb: 1) loobuda viitest nn Q kategooriatele; 2) lisada viide 

kõrvalsaaduste mõistele; 3) esitada jäätmete lakkamise kriteeriumid ning vastav volitusnorm osana 

jäätmemõistest; 4) täiendada jäätmemõistet loeteluga vallasasjadest, mis ei ole jäätmed (st osa JäätS 

§ 1 lg 2 loetelust); 5) täpsustada, et kasutuseta seisev asi on käsitletav jäätmetena vaid juhul, kui 

kasutuseta asi põhjustab keskkonnahäiringu. 

 

Arvestades jäätmete raamdirektiivi artiklite 1 ja 13 keskset tähtsust jäätmealase regulatsiooni 

mõtestamisel tuleb nende artiklite põhjal jäätmete peatükis sõnastada haldusorganitele suunatud 

jäätmehoolduse aluspõhimõte, st täiendada JäätS § 21 lg 1 põhimõtet. 

 

Jäätmehierarhia (JäätS § 30) tuleb jäätmete peatükis sõnastada haldusorganitele suunatud 

põhimõttena täiendades seda vajadusel jäätmevaldaja kohustustega või viidetega vastavale 

regulatsioonile. 

 

Läheduspõhimõttes (JäätS § 32)  tuleb selgelt tuua esile põhimõtte eesmärk, st eelkõige tagada 

kõrvaldamisrajatiste võrgustik, mis suudab toime tulla piirkondlike kõrvaldatavate jäätmetega.  

Ühtlasi tuleb põhimõttega hõlmata ka taaskasutatavad jäätmed, kuid vähem siduvas vormis. Tuleb 

täpsustada, et põhimõte on suunatud haldusorganitele asjakohaste kaalutlusotsuste tegemisel. 

 

Puudub vajadus sõnastada jäätmete peatükis jäätmehoolduse kulude kandmise üldpõhimõte (JäätS § 

11 lg 2), sest see ei lisaks midagi uut võrreldes KSÜS § 12. 

 

Jäätmete vältimise nõue (JäätS §§ 21-22) tuleb jäätmepeatükis sõnastada üldkohustusena.  

 

Kontrollitud jäätmekäitluse üldkohustus tuleb selgemalt siduda asjakohaste ohtlike jäätmete käitlust 

puudutavate sätetega, nt ohtlike jäätmete saatekirja nõue (JäätS § 64). Samuti tuleb täpsustada 
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jäätmevaldaja kohustust olla teadlik oma valduses olevatest jäätmetest ning neist lähtuvatest 

mõjudest (JäätS § 28 lg 1 prim) selliselt, et teadlikkuse hindamisel arvestatakse jäätmevaldaja 

isikut.  

 

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava tuleb esitada Keskkonnaametile mitte arvamuse avaldamiseks, 

vaid (siduvaks) kooskõlastamiseks võimaldades kooskõlastuse andmata jätmist vaidlustada. 

Keskkonnaametile tuleb anda järelevalvepädevus kohalike jäätmekavade üle. 

 

Selleks, et tagada KSH menetluse ja jäätmekavade menetluse tõhus lõimimine tuleb jäätmekavade 

menetlus võimalikult suures osas ühtlustada KSÜS sätestatud KSH regulatsiooniga (KSÜS §§ 112-

130). 

 

Korraldatud olmejäätmeveo laiendatakse kogu riigi territooriumile, jättes erandina välja 

väikesaared. 

 

Korrastatakse jäätmeseaduse ja pakendiseaduse regulatsiooni ühtlustamisest tulenevalt mõisteid. 

Säilivad mõisted „tootja“ ning „pakendiettevõtja“. Jäätmeseaduses toodud tootja mõiste ei kajasta 

vastutustoodete gruppe reguleerivatest direktiividest tulenevaid erisusi. Eriosas täpsustatakse tootja 

mõistet, näiteks kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva regulatsiooni kontekstis. Pakendeid ja 

pakendijäätmeid käsitlevas jaotises täpsustatakse direktiivist tulenevalt pakendiettevõtja mõistet.  

Tootjaid ühendava organisatsiooni üldnimetusena nähakse ette „tootjavastutusorganisatsioon“.  

Probleemtoote mõistest loobutakse ning eesmärgiga hõlmata tootja vastutuse süsteemiga ka 

mitteohtlikke tooteid võetakse kasutusele üldisem termin „vastutustoode“. 

 

Eriosas nähakse ette pakendite valdkonnas tegutseva tootjate ühenduse akrediteerimine tähtaegselt 

senise tähtajatu akrediteerimise asemel. 

 

Taaskasutusorganisatsiooni poolt aruandluse korras esitatavate andmete kvaliteedi tagamiseks 

nähakse eriosas ette andmeid auditeeriva audiitori pädevuse nõue pakendi- või finantsvaldkonnas. 

 

Kaotatakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nõue, sest ohtlike jäätmete käitluse kontrolliks piisab 

jäätmeloast. Osa litsentsiga seonduvaid nõudeid, nt tagatise olemasolu ning koolitus- ja 

pädevusnõuded, lisatakse seadustiku jäätmete peatükki 7. jakku (keskkonnaluba jäätmete 

käitlemiseks). 
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VÄÄRTEOD 

 

Seadustikus sätestatakse vastutus jäätmehooldusnõuete ning tootjavastutusnõuete rikkumisel (JäätS 

§§ 120-126 ja PakS §§ 27-32),  samuti loetletakse väärtegude kohtuvälised menetlejad (JäätS § 127, 

PakS § 33). Väärteokoosseise täpsustatakse ja kaotatakse dubleerimine. Nt sätestab JäätS § 120 

karistuse jäätmete tekke vältimise ja jäätmehoolduse nõuete rikkumise eest ning JäätS § 1201 

karistuse jäätmete loata käitlemise eest. Samas hõlmab mõiste „jäätmehoolduse nõue”  nii jäätmete 

tekke vältimise nõude kui jäätmeloa nõude. Ühtlasi diferentseeritakse rahatrahvide ülempiire 

lähtuvalt teo ohtlikkusest. Nt on kehtiva õiguse kohaselt maksimaalne trahv juriidilisele isikule 

sama nii registrisse ebaõigete andmete esitamisel kui ohtlike jäätmete litsentsita käitlemisel.  
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3. ANALÜÜS JAOTISTE KAUPA 
1. JAGU. REGULEERIMISALA JA MÕISTED 

Välistused reguleerimisalast 

 

Jäätmemõiste on jäätmete mitmekesisuse tõttu paratamatult väga abstraktne ning seetõttu ei pruugi 

üksnes mõiste põhjal olla selge jäätmete peatüki regulatsiooniobjekt. JäätS § 1 lg 2 sätestab 

üksikasjaliku ja pika loetelu juhtudest, mis jäävad põhimõtteliselt seaduse reguleerimisalast välja. 

Säte kordab üldjoontes jäätmete raamdirektiivi69 vastavaid välistusi reguleerimisalast (artikkel 2). 

Uues jäätmete raamdirektiivis70 on  vastav säte (artikkel 2) veelgi detailsem. Reguleerimisala 

täpsustamiseks ja direktiivi ülevõtmise tagamiseks tuleb jäätmete peatükis piiritleda peatüki 

kohaldumisala. Reguleerimisala on võimalik piiritleda, kas vastava spetsiaalse sätte abil või läbi 

jäätmemõiste täpsustuste. Esimene variandi eeliseks on võimalus järgida täpselt direktiivi sõnastust, 

mis omakorda tagab paremini direktiivi ülevõtmise korrektsuse. Tuleb arvestada, et Euroopa 

Komisjon on regulatsiooni kesksete mõistete ülevõtmise kontrollis range. Teise võimaluse eeliseks 

on seaduse parem loetavus – detailne peatüki kohaldumisala säte koormab teksti ning ei sobi hästi 

seadustikku – ning suurem kontseptuaalne selgus. Näiteks on kehtiva õiguse reguleerimisala sättest 

tulenevalt reovesi ja õhuheitmed käsitatavad jäätmetena, kuid neile ei kohaldata jäätmealast 

regulatsiooni. Samas ei käsitata reovett ega õhuheitmeid ei teoorias ega praktikas jäätmetena. 

Oleme seisukohal, et eelistada tuleb teist varianti: nn reguleerimisalaste välistuste säte tuleb 

esitada jäätmemõiste juures niivõrd suures ulatuses kui võimalik. Vajadus reguleerimisala 

sätte järgi säilib siiski piiratud ulatuses, st osas, kus välistatud objektid on küll käsitatavad 

jäätmetena, kuid nende käitlemiseks on kehtestatud eriregulatsioon (nt radioaktiivsed 

jäätmed, lõhkeainematerjali jäägid). Loobuda tuleb reguleerimisala sisu kokkuvõtte sättest (JäätS 

§ 1 lg 1), sest seda asendavad seadustiku eesmärgi ja reguleerimisala sätted (KSÜS §§ 1-2).  

 

Jäätmemõiste 

 

Täpsustada tuleb regulatsiooni kõige olulisemat mõistet: jäätmemõistet (JäätS § 2). Esiteks tuleneb 

täpsustamise vajadus uue jäätmete raamdirektiivi regulatsioonist. Direktiivis on loobutud nn Q 

kategooriatest (JäätS § 2 lg 3). Samuti määratletakse direktiivi artiklis 5 kõrvalsaaduste mõiste ning 

                                                 
69 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ, 5. aprill 2006, jäätmete kohta (ELT  L 114/9-21) 
70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega 

tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312/3-30) 
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artiklis 6 jäätmete lakkamise kriteeriumid. Nii kõrvalsaaduste mõistel kui lakkamise kriteeriumitel 

on väga oluline roll jäätmemõiste piiritlemisel. Jäätmete lakkamise kriteeriumid ning vastav 

volitusnorm on otstarbekas esitada osana jäätmemõistest. Samuti peaks jäätmemõistes sisalduma 

viide kõrvalsaaduste definitsioonile. Lisaks tuleb jäätmemõistet täiendada loeteluga vallasasjadest, 

mis ei ole jäätmed. Tegemist ei ole sisulise uuendusega: loetelus sisalduv põhimõtteliselt kordab 

JäätS § 1 lg 2 reguleerimisalast välistusi. Vajalik on ka mõiste „ära viskama”  (JäätS § 2 lg 2) 

täpsustamine. „Ära viskama” mõistel on keskne tähtsus vallasasja jäätmetena määratlemisel. JäätS § 

2 lg 2 kohaselt on vallasasi kasutuseta hoidmisel käsitatav jäätmetena, kui kasutusele võtmine ei ole 

tehniliselt võimalik, ja majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik. 

Lisada tuleks täiendav tingimus, mille kohaselt peab vallasasi jäätmetena käsitamiseks põhjustama 

ka keskkonnahäiringu: vastasel juhul puuduks sisuline vajadus käsitelda asja jäätmetena. Tuleb 

märkida, et selles kontekstis saab keskkonnahäiringuks põhimõtteliselt pidada ka nö „vedelema 

jätmist”. Kokkuvõtvalt: jäätmete defineerimisel tuleb: 1) loobuda viitest nn Q kategooriatele; 

2) lisada viide kõrvalsaaduste mõistele; 3) esitada jäätmete lakkamise kriteeriumid ning 

vastav volitusnorm osana jäätmemõistest; 4) täiendada jäätmemõistet loeteluga 

vallasasjadest, mis ei ole jäätmed; 5) täpsustada, et kasutuseta seisev asi on käsitletav 

jäätmetena vaid juhul, kui kasutuseta asi põhjustab keskkonnahäiringu. 

 

2. JAGU. JÄÄTMEHOOLDUSE PÕHIMÕTTED JA JÄÄTMEHOOLDUS E ÜLDNÕUDED 

 

Jäätmehoolduse reguleerimise eesmärk, jäätmehoolduse üldpõhimõte 

 

Uue jäätmete raamdirektiivi artiklis 1 „sisu ja kohaldumisala” on määratletud direktiivi eesmärk 

ning regulatsiooni aluspõhimõte. Artikli kohaselt on direktiivi eesmärk keskkonna ja inimese tervise 

kaitse selliselt, et välditakse või vähendatakse jäätmete tekitamise ja käitlemise ebasoodsat mõju, 

vähendatakse ressursside kasutamise üldmõju ja suurendatakse sellise kasutamise tõhusust. Sama 

põhimõtet väljendab osaliselt ka uue raamdirektiiv artikkel 13. (Vana raamdirektiivi artikkel 4.1) 

Artikli kohaselt peavad liikmesriigid võtma vajalikud meetmed, et tagada jäätmete käitlemine viisil, 

mis ei ohusta inimese tervist ega kahjusta keskkonda, ning eelkõige: a) ei ohusta vett, õhku, pinnast, 

taimi ega loomi; b) ei põhjusta müra- ega lõhnahäiringuid ning; c) ei kahjusta paikkonda ega erihuvi 

pakkuvaid paiku.71 Euroopa Kohus on jäätmete raamdirektiivi käsitlevates lahenditest rõhutanud 

viimase artikli tähtsust direktiivi tõlgendamisel. KSÜS § 1 sõnastatakse seadustiku eesmärk, milleks 

                                                 
71 Ingl kl: without adversely affecting the countryside or places of special interest. 
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on muuhulgas inimese tervise ja keskkonna kaitse keskkonnahäiringute eest ning elu- ja 

looduskeskkonna kvaliteedi parandamine. KSÜS §§ 8-13 sõnastatud põhimõtete kohaselt tuleb 

muuhulgas keskkonnaohte vältida, keskkonnariske vähendada, kasutada loodusvarasid säästlikult 

ning tagada keskkonna kõrgetasemeline ja terviklik kaitse. KSÜS sätted kajastavad üldjoontes uue 

jäätmete raamdirektiivi artiklite 1 ja 13 sisu. Siiski, arvestades jäätmete raamdirektiivi artiklite 1 

ja 13 keskset tähtsust jäätmealase regulatsiooni mõtestamisel tuleb nende artiklite põhjal 

jäätmete peatükis sõnastada haldusorganitele suunatud jäätmehoolduse aluspõhimõte, st 

täiendada JäätS § 21 lg 1 põhimõtet. 

 

Jäätmekäitluse hierarhia 

 

JäätS § 21 lg 1 ja § 30 lg 2 on sätestatud nn „jäätmehierarhia”. Põhimõtte kohaselt tuleb tekkivate 

jäätmete kogust ja ohtlikkust vähendada nii palju kui võimalik. Siiski tekkinud jäätmed tuleb 

taaskasutada nii suures ulatuses kui võimalik -  kõrvaldamine on mõeldav vaid juhul, kui 

taaskasutus pole tehnoloogiliselt võimalik või on see ülemäära kulukas. Taaskasutamismoodustest 

tuleb esimese eelistusena valida korduskasutus, teise eelistusena ringlussevõtt materjali või 

toormena ning kolmanda eelistusena energiakasutus. Säte on sõnastatud üldkohustusena. Samas on 

jäätmehierarhia põhimõte olemuselt siiski suunatud eelkõige haldusorganitele, kuigi selle põhimõtte 

ellurakendumiseks võivad olla paralleelselt sätestatud ka asjakohased kohustused jäätmevaldajale.  

Oleme seiskohal, et jäätmehierarhia tuleb jäätmete peatükis sõnastada haldusorganitele 

suunatud põhimõttena täiendades seda vajadusel jäätmevaldaja kohustustega või viidetega 

vastavale regulatsioonile. Võrreldes kehtiva õigusega tuleb esile tuua erandi tegemise võimalus, 

sest hierarhiast kõrvalekaldumine võib olla keskkonnakaitseliselt õigustatud. Ühtlasi tuleb 

põhimõtet täiendada seoses mõistekasutuse muutusega uues jäätmete raamdirektiivis, kus 

taaskasutuse mõiste ei hõlma enam korduskasutust.  

 

Läheduspõhimõte 

 

JäätS § 32 sõnastab läheduspõhimõtte, mille kohaselt jäätmed tuleb kõrvaldada nende tekkekohale 

võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese 

tervise ja keskkonna ohutus. Sätte sõnastuse põhjal ei ole selge, kellele põhimõte on adresseeritud 

ning kui siduv see on. Sätte rakendamist takistab ka asjaolu, et selles pole avatud 

lähenduspõhimõtte eesmärki: st milleks on vajalik jäätmete kõrvaldamine tekekohale võimalikult 

lähedal. Vajalik on sätte täpsustamine. Täpsustuse kohaselt on läheduspõhimõtte eesmärk 
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eelkõige tagada kõrvaldamisrajatiste võrgustik, mis suudab toime tulla piirkondlike 

kõrvaldatavate jäätmetega.  Ühtlasi tuleb põhimõttega hõlmata ka taaskasutatavad jäätmed, 

kuid vähem siduvas vormis. Tuleb täpsustada, et põhimõte on suunatud haldusorganitele 

asjakohaste kaalutlusotsuste tegemisel. Sätte täpsustamisel tuleb muuhulgas arvestada uue 

jäätmete raamdirektiivi artiklit 16. 

 

Jäätmehoolduse kulude kandmine 

 

JäätS § 11 lg 2 sätestab jäätmehoolduse definitsiooni teise lõikena jäätmehoolduse kulude kandmise 

üldpõhimõtte. Selle kohaselt kannab jäätmehoolduse kulud, välja arvatud jäätmekäitluse üle 

teostatava järelevalve kulud, jäätmevaldaja ning seadusega ettenähtud juhtudel tootja või isik, kelle 

valduses on käideldavad jäätmed olnud. Vastav eriregulatsioon sisaldub eelkõige tootjavastutuse 

osas. Analoogne põhimõte sisaldub ka uue jäätmete raamdirektiivi artiklis 14.  KSÜS § 12 lg 1 

kohaselt kannab keskkonnahäiringu, -ohu, -riski või –kahju hindamise, vältimise, vähendamise või 

heastamisega seotud kulud häiringu, ohu, riski või kahju põhjustaja, kui seadusest ei tulene teisiti. 

Oleme seisukohal, et puudub vajadus sõnastada jäätmete peatükis jäätmehoolduse kulude 

kandmise üldpõhimõte, sest see ei lisaks midagi uut võrreldes KSÜS § 12. Jäätmete peatükis 

tuleks üksnes sätestada põhimõtte täpsustused ja erandid sellest. Täpsustused ja erandid tuleb 

esitada asjakohase täpsema regulatsiooni juures, nt tootjavastutuse jaos. 

 

Jäätmetekke vältimine 

 

JäätS § 21 lg 1 kohaselt tuleb iga tegevuse juures rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise 

võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale 

ega keskkonnale. JäätS § 22 kohaselt on jäätmetekke vältimine meetmete kompleks, mis on 

suunatud jäätmete ning nende koostises olevate ainete ja materjalide koguse või jäätmete 

keskkonna- ja terviseohtlikkuse vähendamisele. KSÜS § 19 kohaselt peab käitaja rakendama 

meetmeid, mis on suunatud jäätmete ning nende koostises olevate ainete ja materjalide koguse või 

jäätmete keskkonna- ja terviseohtlikkuse vähendamisele, arvestades keskkonna tervikliku kaitse 

põhimõtet. Teisisõnu on KSÜS § 19 regulatsioon sisuliselt sama, kui JäätS §§ 21-22, kuid 

adresseeritud vaid käitajatele. jäätmete vältimise nõue tuleb jäätmepeatükis sõnastada 

üldkohustusena. Killustumise ja korduste vältimiseks tuleb üldosast vastav säte välja jätta. 
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Kontrollitud jäätmekäitlus 

 

Oluliseks jäätmehoolduse üldnõudeks on jäätmekäitluse kontrollitus (JäätS § 28), mille kohaselt 

jäätmevaldaja on kohustatud olema teadlik oma valduses olevatest jäätmetest ja nende mõjudest 

ning oma jäätmed nõuetekohaselt käitlema või andma need üle selleks õigust omavale isikule 

kontrollides vastava õiguse olemasolu. Säte seondub JäätS §§ 60-64 sätestatud ohtlike jäätmete 

käitlemise eritingimustega. Vastav üldkohustus tuleb sätestada ka jäätmete peatüki 3. jaos. 

Üldkohustus tuleb selgemalt siduda asjakohaste ohtlike jäätmete käitlust puudutavate 

sätetega, nt ohtlike jäätmete saatekirja nõue (JäätS § 64). Samuti tuleb täpsustada 

jäätmevaldaja kohustust olla teadlik oma valduses olevatest jäätmetest ning neist lähtuvatest 

mõjudest (JäätS § 28 lg 1 prim) selliselt, et teadlikkuse hindamisel arvestatakse jäätmevaldaja 

isikut.  Muuhulgas tuleb kohustus ühtlustada KSÜS vastavate sätetega, st § 15 - kohustus olla 

informeeritud oma tegevuse tagajärgedest-  ja § 16 lg 3 - käitaja kohustus omandada asjakohased 

teadmised.  

 

3. JAGU JÄÄTMEHOOLDUSE KAVANDAMINE 

 

Järelevalve kohaliku omavalitsuse jäätmekava üle 

 

Oleme seisukohal, et jäätmekavad peaksid olema dokumendid, mis reaalselt suunavad 

jäätmehoolduse korraldust riigi ja kohalikul tasandil. Eelkõige peaks kava olema aluseks 

investeeringute suunamisel. Praktikas on probleemiks kohaliku omavalitsuse jäätmekavade tihti 

formaalne iseloom. Selleks, et tagada kohalike kavade parem kvaliteet ning võimaldada 

keskkonnaministeeriumil tõhusamalt koordineerida jäätmehoolduse kavandamist tuleks suurendada 

Keskkonnaameti vastavat järelevalvepädevust. Kehtiva õiguse kohaselt esitatakse kohaliku 

omavalitsuse jäätmekava arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile ja maavanemale. (JäätS § 55). 

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava tuleks esitada Keskkonnaametile siduva kooskõlastuse 

saamiseks võimaldades samas kooskõlastuse andmata jätmist vaidlustada. Samuti tuleks 

Keskkonnaametile anda järelevalvepädevus kohalike jäätmekavade üle. (Hetkel teostab kavade 

üle järelevalvet Keskkonnainspektsioon, kelle põhifunktsioon on keskkonnajärelevalve üksikisikute 

suhtes).  

 

Jäätmekava menetlus, jäätmekava keskkonnamõjude hindamine 
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KeHJS § 33 lg 1 p 1 kohaselt  tuleb muuhulgas hinnata sellise kava keskkonnamõju, mis 

koostatakse jäätmekäitluse valdkonnas ning mille alusel kavandatakse tegevust, mille olulist 

keskkonnamõju eeldatakse (KeHJS § 6 lg 1) või millel on eeldatavalt oluline kekskonnamõju 

(KeHJS § 6 lg 2-4). Regulatsioon vastab põhimõtteliselt strateegilise keskkonnamõju hindamise 

direktiivi72 artiklile 3.2.(a). Direktiivi elluviimise juhendmaterjali73 kohaselt on võtmeküsimuseks, 

kas kava on või ei ole aluseks tegevusloa andmisel. Juhendmaterjal sisustab „aluseks olemise” 

avaralt.74 Juhul kui kava oleks dokument, mis reaalselt suunab jäätmehoolduse arengut peaks kava 

keskkonnamõju reeglina hindama. Et tagada KSH menetluse ja kavade menetluse 

integreerimine tuleb jäätmekavade menetlus võimalikult suures osas ühtlustada KSÜS 

strateegilise keskkonnamõju hindamise regulatsiooniga. (Nt näeb JäätS § 45 lg 2 ette riigi 

jäätmekava algatamise teate avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded, samas kui KSÜS 

kohaselt avaldatakse teated eelkõige keskkonnaregistri veebilehel.)  

 

4. JAGU. KOHALIKU OMAVALITSUSE JÄÄTMEHOOLDUS 

 

1. jaotis. Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldus 

 

Jaotises ei kavandata kehtiva regulatsiooniga võrreldes sisulisi muudatusi. 

 

2. jaotis. Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmevedu 

 

Korraldatud jäätmeveo ulatus 

 

JäätS § 66 lõike 3 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus jätta jäätmeveo korraldamata 

haldusterritooriumi hajaasutustega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutamise ning 

jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud 

jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnavajadus.  

 

Kehtiv regulatsioon on toonud kaasa olukorra, kus oluline osa kohalikest omavalitsustest ei ole 

jäätmeveo korraldamise kohustust täitnud. Erisused korraldatud jäätmeveo rakendamises on toonud 

                                                 
72 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ, 27. juuni 2001, teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 197 , 21/07/2001) 
73 Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain 

plans and programmes on the environment, arvutivõrgus:  
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf (20.01.2010) 
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kaasa olulised erinevused olmejäätmete käitlemise maksumuses tarbijatele ning olmejäätmete 

nõuetekohasesse käitlussüsteemi suunamisel. Jaotises nähakse ette korraldatud olmejäätmeveo 

laiendamise kogu riigi territooriumile, jättes erandina välja väikesaared.  

 

Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär 

 

JäätS § 67 lõike 2 punkt 7 annab kohaliku omavalitsuse üksusele õiguse kehtestada jäätmeveo 

teenustasu piirmäär. Teenustasu suuruse määramist käsitlevad JäätS § 66 lõiked 5 ja 6. Sisuliselt 

loob piirmäära kehtestamine korraldatud jäätmeveol hübriidi vabaturul kujuneva hinna (konkurss) 

ning reguleeritud hinna (piirmäär) vahel. JäätS §-s 66 sätestatud jäätmeveo teenustasu määramise 

alused tulenevad "saastaja maksab" põhimõttest. 

 

Eelnõu koostamisel tõusetus küsimus, kas ja millises ulatuses on võimalik olukord, kus korraldatud 

jäätmeveo teenusega hõlmatud jäätmevaldajal ei ole jäätmeveo süsteemi suunatud jäätmete 

vähendamisel samaväärselt vähendada teenuse tasu. Kokkuvõtvalt võib nentida, et kohalikul 

omavalitsusel on ulatuslik pädevus teenustasu aluste kujundamisel, näiteks sidudes vastava tehnilise 

lahenduse olemasolul teenuse eest makstav tasu süsteemi suunatud jäätmete kogusega. Kohaliku 

omavalitsuse pädevuses on ka teiste jäätmevaldajat otseselt mõjutavate jäätmeveo oluliste 

tingimuste sätestamine (nagu jäätmeveo sagedus). Siiski ei saa pidada põhjendatuks jäätmeveo 

tingimuste leevendamist (näiteks jäätmeveo aja osas) sellises ulatuses, et sellega kaasneks sisuline 

korraldatud jäätmeveo teenusega liitumisest vabastamine. Teenusega liitumisest vabastamine peab 

jääma erandlikuks juhuks motiveeritud alustel (käsitletakse allpool). 

 

Riigikohus on 18. novembri 2009. a lahendis nr 3-3-1-44-09 selgitanud, et JäätS § 66 lõigete 5 ja 6 

adressaatideks on kohalik omavalitsus, kellel lasub jäätmeveo teenustasu määramise kohustus. 

Riigikohus analüüsis lahendis muuhulgas seda, kas ja millises ulatuses võimaldab JäätS § 66 

ristsubsideerimist. Riigikohus analüüsis viidatud lahendis ristsubsideerimise lubatavust korraldatud 

jäätmeveo raames. Riigikohus asus JäätS § 66 lõiget 5 analüüsides seisukohale, et sättes ei ole 

sätestatud ristsubsideerimise keeldu. Riigikohus analüüsis järgnevalt, kas olukord, kus 

väikekonteinerite valdajatelt nõutakse sisuliselt suurte konteinerite valdajate kulude kinnimaksmist, 

on kooskõlas "saastaja maksab" põhimõttega. Riigikohus järeldas, et linnas on raske määrata täpselt 

kindlaks iga jäätmetekitaja jäätmekogust, mis tähendab seda, et praktikas peavad jäätmetekitajad 

paratamatult osa kulusid jagama. Samuti on ka Euroopa Kohus leidnud, et "saastaja maksab" 

                                                                                                                                                                  
74 Ibid, lk 10 
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põhimõttega ei ole alati vastuolus see, kui osad jäätmetekitajad peavad kandma teiste 

jäätmetekitajate kulusid, kuid jäätmetekitaja kanda ei tohi jätta ilmselgelt ebaproportsionaalset suuri 

kulusid võrreldes nende jäätmete koguse või liigiga, mida nad tekitasid.75 Riigikohus järeldas 

(konkreetse kaasuse raames analüüsitud pakkumise kutse dokumentide raames), et kõikide 

jäätmekottide ja konteinerite tasud kokku katma jäätmete kogumisel ja keskkonnaohutuks 

ladestamiseks tehtavad kulud.  

 

Õiguskantsler on juhtinud Keskkonnaministeeriumi tähelepanu asjaolule, et teenustasu piirmäära 

kehtestamiseks peaks seadusandja andma kohalikele omavalitsustele täpsemad suunised piirmäära 

kujundamise tasus sisalduvate komponentide kohta. Lisaks toob piirhinna kehtestamine täiendavate 

suunisteta kaasa raskused kehtestatud hinna põhjendatuse kontrollimisel. Liiga kõrge hind toob 

kaasa põhjendamatu koormuse teenuse tarbijale, samas kui liiga madal hind pärsib teenuse 

osutamist ning piirab teenuse osutaja ettevõttevabadust. Võib nentida, et teenustasu piirmäära 

määramine on kohaliku omavalitsuse pädevuses ainult kohalik omavalitsus suudab adekvaatselt 

hõlmata piirkonna spetsiifikat (näiteks veokaugus, jäätmete käitlemise viis jne). Võib nentida, et 

teenustasu piirmäära vaidlustamise alused on käesoleval ajal piiratud. Samas ei pea töögrupp 

tulenevalt Keskkonnaministeeriumi poolt algatatud seadusemuudatustest ning õigusliku raamistiku 

eeldatavast peatsest muutmisest otstarbekaks teenustasu piirmäära kehtestamist ning vaidlustamist 

käsitlevate oluliste muudatuste väljatöötamist. 

  

Jäätmevedaja valik 

 

Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu näeb ette 

JäätS § 67 lõigete 1-21 muutmise ning korraldatud olmejäätmeveo teenuse osutamise leidmisele 

riigihangete seaduse teenuse kontsessiooni sätete kohaldamise. Keskkonnaministeerium teeb sobiva 

õigusliku konstruktsiooni leidmiseks koostööd nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

kui Rahandusministeeriumiga.  

 

Praktikas on tõusetunud küsimus korraldatud jäätmeveo teenuse jätkamisest olukorras, kus 

korraldatud jäätmeveo konkursi tulemused on vaidlustatud. Keskkonnaministeeriumi poolt 

koostatud jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse  eelnõu kohaselt nähakse ette JäätS 

täiendamine ning ajutise eri- või ainuõiguse andmise kaebuse rahuldamise korral kuni uue vedaja 

                                                 
75 Lahendis viidatakse analoogia korras Euroopa Kohtu 16. juuli 2009. a otsusele asjas C-254/08 Futura Immobiliare srl 

Hotel Futura jt vs. Comune di Casoria. 
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leidmiseni või kaebuse rahuldamata jätmise korral kuni kohtuotsuse jõustumise järgselt korraldatud 

jäätmeveo konkursil edukaks tunnistatud pakkujale. Eri- või ainuõiguse andmine on eelnõu 

seletuskirja kohaselt tingitud eesmärgist anda sihiliku vaidlustamise esilekutsumisel võimalus 

säilitada kohtumenetluse ajaks ajutine jäätmeveo õigus. Tegemist on õigusliku lahendusega, mille 

vorm peaks eelnõu koostajate hinnangul täpsustuma 2010. aasta alguses. 

  

Korraldatud olmejäätmeveo vaidlustamisega seotud sätete täiendamine keskkonnaseadustiku 

eriosas sõltub nii JäätS kui riigihangete seaduses kavandatud muudatustest. Rahandusministeerium 

on paralleelselt ette valmistanud riigihangete õiguskaitsemeetmete direktiivi 2007/66/EU76 üle 

võtva riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on ühtlustada 

riigihankelepingute sõlmimise vaidlustamise korda. 

  

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 

 

Kehtiva JäätS § 69 lõige 4 annab kohalikule omavalitsusele pädevuse lugeda jäätmevaldaja 

erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kui ta korraldab jäätmekäitluse 

ise. Praktikas on see toonud kaasa jäätmevaldajate äärmiselt ebaühtlase korraldatud jäätmekäitluse 

teenusest vabastamise. 

  

Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõus nähakse ette 

JäätS § 64 lõike 4 muutmine ja sõnastamine järgmiselt: 

„(4) Kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei 

kasutata, võib ta erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks korraldatud 

jäätmeveoga liitumisest.“. 

 

Kehtiv JäätS (samuti JäätS § 64 tekst eelviidatud eelnõu sõnastuses) ei piiritle kohaliku 

omavalitsuse poolt määratavat tähtaega. Kuna kavandatud sõnastus piirab korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks lugemise aluseid, peaks keskkonnaseadustiku eriosa sisaldama rakendussätte juba 

vabastatud jäätmevaldajate kohta. Rakendussättega on võimalik ette näha periood (näiteks 6 kuud), 

mille möödumisel peavad juba mitteliitunuks loetud jäätmevaldajad esitama uue vastavasisulise 

taotluse.  

 

                                                 
76 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/66/EÜ, 11. detsember 2007, millega muudetakse nõukogu direktiive 

89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas. 
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5. JAGU. TOOTJAVASTUTUS 

 

1. jaotis. Tootjavastutuse üldsätted  

 

Tulenevalt jäätmedirektiivi ning pakendidirektiivi erinevast terminoloogiast säilivad eraldi 

mõistetena tootja ning  pakendiettevõtja ning erinevalt tootjaid ühendava organisatsiooni nime 

ühtlustamisest ei pidanud töögrupp nende mõistete ühtlustamist põhjendatuks.  

 

JäätS §-s 25 sisaldub probleemtoote mõiste. Töögrupp pidas põhjendatuks probleemtoote mõiste 

muutmist ning vastutustoote mõiste kasutamist. Selline muudatus on tingitud võimalusest, et 

tootja vastutuse põhimõttega hõlmatakse edaspidi tooteid, mis sisuliselt probleemtoote 

definitsioonile ei vasta. Probleemtoode on JäätS § 25 lõike 1 kohaselt toode, mille jäätmed 

põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna 

ülemäärast risustamist. Hõlmates tootja vastutuse kohustusega tooteid, mis sellist riski ei kätke, on 

probleemtoote mõiste kasutamine eksitav. 

 

Jaotises esitatakse PakS 2. peatükis toodud pakendile esitatavad nõuded (nt tootja kohustused 

pakendi valmistamisel). Üldsätteid täiendatakse lähtuvalt jäätmedirektiivi 2. peatükist, näiteks 

artiklist 8 tulenev tootja laiendatud vastutus.  

 

JäätS § 29 lõikes 4 antakse keskkonnaministrile volitus erinevate vastutustoodete (probleemtoodete) 

käitlusnõuete kehtestamiseks. Volitusnormid vastutustoodetele, mis leiavad käsitlemist eraldi, 

esitatakse eriosa 6. jaos „Jäätmehoolduse nõuded teatud käitistele ja jäätmeliikide käitlemisele“. 

 

2. jaotis. Tootjavastutusorganisatsioon 

 

Eelnõus on ühtlustatud JäätS § 23 lõikes 3 defineeritud tootjate ühenduse ning 

PakS §-s 101 sätestatud taaskasutusorganisatsiooni mõisted, ühtlustatuna kasutatakse mõlema 

organisatsiooni kohta mõistet „tootjavastutusorganisatsioon“. Eelnõu kohaselt säilivad JäätS 

ning PakS menetluse erisused organisatsiooni tunnustamiseks. Vastavalt eristatakse 

tootjavastutusorganisatsiooni registreerimise ning akrediteerimise menetlust.  

 

Kehtiva PakS § 17 kohaselt akrediteeritakse taaskasutusorganisatsioon tähtajatult. Vastavalt 
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Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud ettepanekule nähakse keskkonnaseadustikus ette 

ühenduse akrediteerimine teatud tähtajaks.  

 

Sõltuvalt keskkonnaseadustiku eriosa koostamisega paralleelselt välja töötatavatest muudatustest 

tootjavastutusorganisatsiooni struktuuri või juhtimise osas tuleks keskkonnaseadustiku eriosa 

seaduse eelnõu koostamisel siiski täiendavalt hinnata ka menetluste ühtlustamise põhjendatust 

(nähes näiteks ette organisatsiooni akrediteerimise ühtse menetluse alusel nii kehtiva JäätS kui PakS 

rakendusalas tegutseva organisatsiooni puhul).  

 

Praktikas on PakS § 101 alusel asutatud taaskasutusorganisatsioonidega liitunud tootjad nii 

lepingulistel alustel kui osaluse kaudu organisatsioonis. Valdavaks on siiski lepingulised suhted 

organisatsiooni ja tootja vahel. Tulenevalt sellisest praktikast on Keskkonnaministeerium hinnanud 

tootjate kontrolli ulatust organisatsiooni üle ning seda, kas organisatsioonis liikmelisuse kaudu 

osalevatel või osaluse omandanud tootjatel võib olla eelis lepingulistel alustel organisatsiooniga 

liitunute ees. Muuhulgas on analüüsitud võimalust seada keskkonnaseadustikuga 

tootjavastutusorganisatsiooni akrediteerimise üheks tingimuseks tootjate miinimummäär, kes 

peavad olema tootjavastutusorganisatsiooni osanikud või liikmed. Eriosasse vastavasisuliste 

regulatsiooni lisamist ei pidanud töögrupp siiski otstarbekaks. Siinjuures on asjakohane viidata 

Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadusele, mis võimaldab § 12 lõike 1 punktiga 3 

kehtestada teenuse osutamisele äriühingus osaluse omandamisega seotud nõudeid. Paragrahvi 12 

lõige 2 seab sellise nõude kehtestamise eeltingimuseks mittediskrimineerimise, vajalikkuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte järgimise.  

 

3. jaotis. Pakendid ja pakendijäätmed 

 

Mitmed PakS 1. peatükis toodud mõisted kattuvad jäätmedirektiivi artiklis 3 toodud mõistetega 

(nagu ringlussevõtt). Selliste mõistete dubleerimiseks pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas 

jaotises puudub vajadus. Jaotises esitatakse pakendivaldkonna spetsiifilised mõisted (nagu 

pakendidirektiivi artiklist 3 tulenev pakendijäätmete energiakasutus). 

 

Eriosas vajab täpsustamist PakS § 24 lõige 6, mis näeb ette taaskasutusorganisatsiooni poolt 

esitatavate andmete kinnitamise audiitori poolt. Selleks, et tagada taaskasutusorganisatsiooni 

poolt esitatavate andmete auditeerimise kvaliteet, nähakse eriosas ette audiitori pädevuse 

nõue pakendi- või finantsvaldkonnas. 
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Võrreldes kehtiva PakS-ga täpsustatakse jaotises tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta artiklist 3(11) pakendiettevõtja mõistet 

(näiteks hõlmab pakendiettevõtja mõiste direktiivi kohaselt ka pakendite edasiarendajad ning 

täitjad).  

 

4. jaotis. Muud vastutustooted 

 

Jaotisesse koondatakse järgmised vastutustoodete grupid: elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende 

osad, patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, vanarehvid ning PCB-sid sisaldavad 

seadmed. Vastutustoodete gruppide esitamist eraldi jaotistes ei pidanud töögrupp otstarbekaks kahel 

põhjusel. Esiteks oleks jaotised võrreldes seaduse teiste jaotistega ebaproportsionaalselt väikesed 

ning teiseks on sellise jaotise olemasolul võimalik vajadusel koondada uued vastutustoodete grupid.  

 

Tootja mõistet täiendatakse erinevate probleemtoodete kontekstis. Järgnevalt on esitatud 

tootja/ettevõtja mõisted järgmistes õigusaktides: 

 

1) JäätS; 

2) PakS; 

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja 

pakendijäätmete kohta; 

4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid 

ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid; 

5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ, 27. jaanuar 2003, elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE); 

6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ, 18. september 2000, kasutuselt 

kõrvaldatud sõidukite kohta.  

  

Jäätmeseadus 

§ 23 lg 1 

Pakendiseadus 

§ 10 

94/62/EÜ 

Artikkel 3(11) 

2008/98/EÜ 

Artikkel 8(1)  

2002/96/EÜ  

Artikkel 3(i) 

2000/53/EÜ 

Artikkel 2(3) 

Tootja käesoleva 

seaduse 

tähenduses on 

Pakendiettevõtja 

on isik, kes 

majandus- või 

Ettevõtjad –

pakendimaterjalide 

tarnijad, pakendite 

Tootja77 -

füüsiline või 

juriidiline isik, 

Tootja — isik, kes 

müügiviisist olenemata, 

sealhulgas müük 

Tootja —

sõiduki 

valmistaja või 

                                                 
77 Direktiivi kohaselt tootja laiendatud vastutuse kandja. 
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isik, kes: 

1) valmistab ja 

müüb tooteid 

oma kaubamärgi 

või -nimetuse 

all, sõltumata 

müügiviisist, 

kaasa arvatud 

posti- ja 

elektrooniline 

müük; 

2) tegeleb teiste 

poolt 

valmistatud 

toodete 

edasimüügiga, 

sõltumata 

müügiviisist, 

kaasa arvatud 

posti- ja 

elektrooniline 

müük; 

3) veab sisse 

tooteid Eestisse 

nende 

turustamise või 

edasimüümise 

eesmärgil. 

kutsetegevuse 

raames pakendab 

kaupa, veab sisse 

või müüb 

pakendatud kaupa. 

tootjad ja 

edasiarendajad, 

täitjad ja 

kasutajad, 

importijad, 

hulgimüüjad ja 

turustajad, 

asutused ja 

organisatsioonid. 

kes oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

töötab välja, 

toodab, 

töötleb, müüb 

või impordib 

tooteid. 

sidevahendite abil 

kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

20. mai 1997. aasta 

direktiiviga 97/7/EÜ 

tarbijakaitse kohta seoses 

sidevahendi abil sõlmitud 

lepingutega: 

i) valmistab ja müüb oma 

kaubamärgiga elektri- ja 

elektroonikaseadmeid, 

ii) müüb muude tarnijate 

toodetud seadmeid oma 

kaubamärgi all edasi, kuid 

edasimüüjat ei loeta 

tootjaks, kui tootja 

kaubamärk esineb 

seadmel alapunkti i 

kohaselt või 

iii) impordib või 

ekspordib elektri- ja 

elektroonikaseadmeid 

liikmesriiki 

kaubanduslikel alustel. 

kutseline 

sõiduki 

liikmesriiki 

importija. 

  

Tootja mõistet täpsustatakse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ning mootorsõidukeid ja 

nende osasid käsitlevas osas. 

 

Kehtivas õiguses eristatakse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete osas tootja vastutust alates 

13. augustist 2005. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude 

osas. Kuna kasutuses on olulisel hulgal ka enne nimetatud kuupäeva turule lastud tooteid, 

reguleeritakse kahe tootegrupiga seotud kohustusi paralleelselt. 
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7. JAGU. KESKKONNALUBA JÄÄTMETE KÄITLEMISEKS 

 

Vastavalt kehtivale jäätmeseadusele peab ohtlike jäätmete käitlusteenuseid osutav isik omama peale 

jäätmeloa ka oma pädevust ja tehnoloogia sobivust tõendavat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. 

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nõue ja litsentsi menetlemine dubleerib täna suures osas jäätmeluba 

ja selle menetlemist. Oleme seisukohal, et loa ja litsentsi menetlemise dubleerimise vältimiseks 

ja regulatsiooni lihtsustamise huvides tuleb loobuda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nõudest 

(JäätS ptk 7). Samas on ohtlike jäätmete käitlemine suure keskkonnaohuga tegevus ja seetõttu 

vajab sellega seonduv siiski täiendavat tähelepanu. Ohtlike jäätmete käitlemisega seotud praktika sh 

käitlejatega seotud probleemid on näidanud, et ohtlike jäätmete käitlejalt tuleb nõuda pädeva 

personali ja jäätmekäitluseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu juba enne tegevuse alustamist. 

Samuti on oluline, et ohtlike jäätmete käitleja omaks kindlustust õnnetusjuhtumitest tekkinud 

saastuse likvideerimise kulude katteks. Seega tuleks kehtivas jäätmeseaduses sätestatud ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi andmise spetsiifilised tingimused (nõuded tagatisele/kindlustusele 

ning vastutava isiku asjakohasele koolitusele ja pädevusele) tuua 7. jakku jäätmete 

käitlemiseks vajaliku keskkonnaloa taotluse täpsustavate nõuetena. 

 

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlust menetleb täna keskkonnaministri poolt moodustatud ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi komisjon, kes teeb esitatud andmete alusel Keskkonnaametile ettepaneku 

litsentsi andmiseks või sellest keeldumiseks. Kuigi nimetatud protseduur ei ole käesoleva 

regulatsiooni küsimus, oleks põhjendatud siiski ka edaspidi ohtlike jäätmete käitlemiseks vajaliku 

(juhul kui on tegemist millegi muuga, kui ohtlike jäätmete esmakogumine ja transport) 

keskkonnaloa menetlemisel jätkata praegust protseduuri, kus Keskkonnaamet toetub loa 

väljaandmisel ‘asjatundjate komisjoni’ arvamusele. Sellise lähenemise jätkamine lihtsustaks 

keskkonnaloa jäätmete käitlemiseks menetlust ning lubaks hinnata loataotluse sisu ja taotleja 

suutlikkust teostada ohtlike jäätmete käitlemist vastavalt nõuetele. 
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KASUTATUD MATERJALID 
Veebimaterjalid 

 

Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the 

effects of certain plans and programmes on the environment, arvutivõrgus:  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf (20.01.2010) 

 

EL direktiivid 

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb 

jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312/3-30) 

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ, 5. aprill 2006, jäätmete kohta (ELT  L 

114/9-21) 

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ, 27. juuni 2001, teatavate kavade ja 

programmide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 197 , 21/07/2001) 

4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja 

pakendijäätmete kohta (ELT L 365, 31.12.1994, lk 10–22) 

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb 

jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3) 

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ, 27. jaanuar 2003, elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 37, 13.2.2003, lk 24—39)  

7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ, 18. september 2000, kasutuselt 

kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34) 

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/66/EÜ, 11. detsember 2007, millega muudetakse 

nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise 

korra tõhustamise osas (ELT L 335, 20.12.2007, lk 31 - 46) 

 

Määrused 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1013/2006/EÜ jäätmesaadetise kohta (ELT L 190, 

12.07.2006, lk 1-98) 

 

 

 



 240

Seaduseelnõud 

 

Korrakaitse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu, 570 SE II-1, arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20100128165505 

(28.01.2010) 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions 

(integrated pollution prevention and control) (Recast) [COM(2007) 843 final] 
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8. PEATÜKK. SAASTUSE KOMPLEKSNE VÄLTIMINE JA 

KONTROLL 

1. PEATÜKI STRUKTUUR 
 

1. JAGU ÜLDSÄTTED 

 Reguleerimisala 

 Mõisted 

2. JAGU KESKKONNAKOMPLEKSLUBA 

 1. jaotis. Keskkonnakompleksloa kohustuslikkus 

 2. jaotis. Keskkonnakompleksloa andmise, muutmise ja kehtetuks  tunnistamise 

menetlus 

 3. jaotis. Kompleksloa sisu ja nõuded 

 4. jaotis. Parima võimaliku tehnika määramise alused 

3. JAGU KÄITAJA KOHUSTUSED 

4. JAGU JÄRELEVALVE 
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2. STRUKTUURI LÜHIKE SELGITUS JA PEAMISED REGULATSI OONI 
ETTEPANEKUD 
 

1. JAGU ÜLDSÄTTED 

 

Käesolev peatükk tegeleb keskkonnaohuga tegevustega, mida on käesoleval ajal reguleeritud 

saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadusega (SVKS). Nimetatud seadus omakorda 

võtab üle nn IPPC direktiivi ehk Nõukogu direktiivi 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja 

kontrolli kohta, mida asendab kodifitseeritud versioonina Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 

2008/1/EÜ (edaspidi - direktiiv 2008/1/EÜ). Tegemist on regulatsiooniga, mis kohaldub eelduslikult 

suurema keskkonnaohuga tootmisüksustele (käitistele), mille puhul peetakse vajalikuks ja 

proportsionaalseks rangemate nõuete kehtestamist. EL õigusloome osas tuleb jälgida nn 

tööstusheitmete direktiiviga seotud arenguid. Olemasolev IPPC direktiiv ja 6 erinevat 

tööstusheitmeid reguleerivat direktiivi on kavas koondada ühte õigusakti, mille tulemusena peaksid 

ühtlustuma nõuded ning antud valdkondade üldine regulatsioon. Vastavad ümberkorraldused võivad 

tuua kaasa ka spetsiifilisemat laadi muudatusi (nt suurte põletusseadmete nõuete künnisvõimsused, 

keskkonnakompleksloa kohustuslikkuse laiendamine). 

 

Lisaks peatüki üldise reguleerimisala määratlemisele sätestatakse üldsätetes mõned mõisted. 

 

Olulisi sisulisi muudatusi antud peatükis ei kavandata. 

 

2. JAGU KESKKONNAKOMPLEKSLUBA 

 

Saastuse vältimise ja kontrolli keskne õigusliku regulatsiooni instrument on 

keskkonnakompleksluba, mille kohustuslikkuse ning nõuete kaudu tagatakse keskkonnakaitse 

integreeritud ja tervikliku lähenemise põhimõtete elluviimine (vt nt ka direktiivi 2008/1/EÜ artikkel 

3 lg 2). Seega on antud peatüki põhimaht seotudki keskkonnakompleksloaga seonduvaga.  

 

KSÜS § 61 lg 4 on ette nähtud, et keskkonnakompleksloa andmise menetlus sätestatakse 

keskkonnaseadustiku eriosas. Samas on nähtud ette võimalus eeskätt eriosas ettenähtud juhtudel 

kohaldada ka keskkonnakompleksloa andmisele (tavalisele) keskkonnaloale sätestatud menetlust. 

Sellest tulenevalt on eriosa koostamisel otstarbekas püüda maksimaalselt kasutada üldosas juba 
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keskkonnaloa tarvis sätestatud menetlusnõudeid, sätestades antud peatükis üksnes 

keskkonnakompleksloa menetlusele omaseid erinõudeid (nt taotluse sisu, menetlustähtaegade ja 

avalikustamise osas). Kuna ka loaga seotud avalikustamine on olemuslikult menetlusnõue, siis ka 

vastav regulatsioon, mis praegu on osaliselt SVKS 3. peatükis, on sätestatud antud jaos.  

 

Selles jaos sätestatakse ka juhtumid, millal on keskkonnaluba nõutav. Samuti tulenevad direktiivist 

2008/1/EÜ teatud erinõuded keskkonnakompleksloa sisule, sealhulgas loa andmisel parima 

võimaliku tehnika ning heite piirväärtuste määramisele.  

 

Antud peatüki 2. jao 2. ja 3. jaotis on praegu hõlmatud SVKS-i 2. peatükiga, mida jagudeks jaotatud 

ei ole. Kontseptsiooni tasemel on siiski tinglikult eristatud eeskätt menetlusnõudeid (kavandatud 2. 

jaotis) ja nõudeid, mis puudutavad sisulisemalt loa sisu ja loa tingimuste määramist (kavandatud 3. 

jaotis). Eelnõu kirjutamise käigus võib normitehnika nõuete arvestamisel teha selles osas teatud 

korrektiive. 

 

3. JAGU KÄITAJA KOHUSTUSED 

 

Sõltuvalt sellest, kuidas seadustiku üld- ja eriosas lõplikult sätestatakse käitaja kohustused (nt vee 

või atmosfääriõhu kaitse valdkonnas), võib olla vajalik teatud erinõuete sätestamine käitajatele, 

kelle käitised peavad omama kompleksluba. 

 

Kehtivas seaduses sisalduv käitaja vastutus tekkinud saastuse eest tuleb ühtlustada 

keskkonnaseadustikus sätestatava üldise keskkonnavastutuse režiimiga.  

 

4. JAGU JÄRELEVALVE 

 

Järelevalve osas on lahendus sama, mis vee osas (vt vee peatüki järelevalve osa): meetmed tuleb 

kehtestada kas eriosas või üldosas nii, et valdkond eristub selgelt. Meetmed on korrakaitseseaduse 

muutmise ja rakendamise seaduse eelnõus.78 

 

                                                 
78 Kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20100201101923 01.02.2010 



 244

Väärtegude eelnõus79 tehakse ka mitmeid muudatusi eelkõige karistusmäärades ja need tuleks 

samuti keskkonnaseadustikku üle võtta. Väärtegude eelnõu muud sätted tuleb üle võtta arvestades 

KSÜSi. 

 

                                                 
79 Kättesaadav: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253551 01.02.2010 
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3. ANALÜÜS JAOTISTE KAUPA 
 

1. JAGU ÜLDSÄTTED 

 

Peatüki põhimõisteteks on “käitis” ja “käitaja”. Nimetatud mõisted on defineeritud ka üldosas 

(KSÜS § 6), kuid sealne mõistemaht on laiem kui direktiivis 2008/1/EÜ sätestatu. Seega on antud 

peatüki jaoks vajalik mõistete mahtu kitsendada. Täpne normitehniline lahendus, kuidas anda 

käitise ja käitaja mõisted saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise regulatsiooni jaoks, 

leitakse eelnõu kirjutamise faasis. Kontseptsioon põhimõttelisi muudatusi selles osas ette ei näe 

ning antud peatüki kontekstis ei ole kavas käitise mõistet direktiiviga 2008/1/EÜ võrreldes 

laiendada.  

 

SVKS defineerib saastuse ja heite mõisted (§ 2), samuti heite piirväärtuse (§ 5). Vastavad mõisted 

on defineeritud KSÜS §-s 7. Teatud täpsustusi võib siiski kaaluda, tagamaks täpsemat vastavust 

direktiivi 2008/1/EÜ mõistega. Näiteks ei hõlma saastuse defineerimisel kasutatav “aine” 

(substance) mõiste direktiivis radioaktiivseid aineid ja geneetiliselt muundatud organisme (vt 

artikkel 2 lg 1). Põhimõttelisi muudatusi siiski selles osas ei taotleta.  

 

2. JAGU KESKKONNAKOMPLEKSLUBA 

 

Keskkonnakompleksloa mõiste ja põhitunnused (mõjude kompleksne hindamine loa andmisel) on 

sätestatud keskkonnaseadustiku § 61 lõikes 3. 

  

1. jaotis Keskkonnakompleksloa kohustuslikkus 

 

Siseriikliku õigusega on kehtestatud kompleksloa kohustuslikkus mõnedes valdkondades, mille 

puhul direktiiv 2008/1/EÜ vastavat nõuet ei sisalda (nt veiste pidamine, kalatööstus, galvaanika, 

puidu- ja mööblitööstus). Keskkonnaministeeriumi hinnangul on antud valdkondade reguleerimine 

kompleksloaga jätkuvalt vajalik.  

 

2. jaotis Keskkonnakompleksloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise  

 menetlus 



 246

 

Käesoleval ajal sisaldab SVKS suhteliselt põhjalikku regulatsiooni kompleksloa andmise, muutmise 

ja kehtetuks tunnistamise menetluse kohta. See on põhjendatav ka asjaoluga, et SVKS-i 

vastuvõtmise ajal ei kehtinud veel haldusmenetluse seadus, mistõttu oli vajalik detailsema 

regulatsiooni andmine eriseaduses. Juba praeguseks, aga eriti keskkonnaseadustiku vastuvõtmise 

ajaks on olukord oluliselt muutnud. Nimelt on seadustiku üldosasse kavandatud keskkonnalubade 

andmise menetlusnormide sätestamine. Nii haldusorgani kui loa taotlejate jaoks oleks mugavam, 

kui eri tüüpi lubade menetlemine toimuks võimalikult sarnaselt.  

 

Üldiselt koosnevad lihtsamate ja keerulisemate keskkonnalubade menetlused sarnastest osadest. Ka 

praegu kehtivad õigusaktid nn tavaliste keskkonnalubade ja kompleksloa menetlemise osas ei 

sisalda kardinaalseid erisusi. Seetõttu oleks otstarbekas püüda rakendada ka komplekslubadega 

seotud menetlustele maksimaalselt neid menetlusnõudeid, mis on seadustiku üldosas sätestatud 

keskkonnalubadele. Näiteks direktiiv 2008/1/EÜ nõuab, et kompleksloaga seotud menetlused ja 

otsused oleksid võimalikult avalikud, kuid samasugusest eesmärgist lähtub ka keskkonnalubade 

menetlemise regulatsioon seadustiku üldosas. Kindlasti jäävad teatud erinevused (nt taotluste sisu, 

tähtaegade vms osas) ja need erisused tulebki antud jaotises sätestada. Sellised üksikud 

menetluslikud erisused ei vääri aga kontseptsiooni tasemel detailsemat käsitlemist.  

 

Eriosa rakendusaktide, eeskätt keskkonnakompleksloa vormide väljatöötamise käigus tuleb pöörata 

tähelepanu sellele, et loa kohustuslikud tingimused ja informatsioonilise tähendusega andmed oleks 

arusaadavalt eristatud.  

 

 

3. jaotis Kompleksloa sisu ja nõuded 

 

Sellesse jaotisesse kavandatakse koondada praeguste SVKS §-de 15, 17-20 normid. Regulatsioon ei 

vaja olulist muutmist, välja arvatud mõne normitehnilise lahenduse osas.  

 

3. JAGU KÄITAJA KOHUSTUSED 

 

Selles jaos sätestatakse kohustused kompleksluba vajava käitise käitajale ulatuses, mis ei tulene 

juba seadustiku üldosas sätestatud käitaja kohustustest.  
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SVKS § 35 on sätestatud käitaja kohustus likvideerida tekkinud saastus. Iseenesest on tegemist õige 

põhimõttega, kuid alati ei ole selge, millal on tegemist “saastusega”, mida peaks viivitamata 

likvideerima. Keskkonnaseadustiku üldosas on kavandatud keskkonnavastutuse regulatsioon 

(11. peatükk), mis peaks olema üldine kõikide keskkonnakasutuse juhtude jaoks. SVKS § 35 ei 

sobitu praegu kavandatud keskkonnavastutuse režiimiga ja praegusel kujul ei saa seda automaatselt 

keskkonnaseadustikku üle tõsta. Kompleksloaga käitiste käitajad peaksid samuti alluma üldisele 

režiimile. Eriosa eelnõu väljatöötamise käigus tuleb vajadusel korrigeerida üldosas 

keskkonnavastutust reguleerivaid sätteid.     

 

Ühe võimalusena, võiks kõne alla tulla lahendus, mille kohaselt sätestatakse käitaja kohustus 

rakendada tema tegevusest või tegevusetusest lähtuva keskkonnakahju ohu (piisav tõenäosus, et 

lähitulevikus tekib keskkonnakahju – vt KSÜS § 181) korral vältimismeetmeid viivitamatult. See 

haakuks KSÜS §-ga 188 ja seega saaks käitajalt igal juhul eeldada vähemalt keskkonnakahju 

vältimismeetmete viivitamatut rakendamist. Kahjustatud keskkonna taastamine toimuks siiski juba 

KSÜS §-s 189 sätestatud korras (ettekirjutuse alusel). Kui tegemist on aga KSÜS § 180 lõike 1 

punktides 1-3 nimetatud keskkonnakahju või kahju ohuga (ehk eelduslikult rasked juhud), tuleks 

niikuinii rakendada omaette regulatsiooni – KSÜS § 191 jj. 

 

4. JAGU JÄRELEVALVE 

 

Järelevalve osas on lahendus sama, mis vee osas (vt vee peatüki järelevalve osa): meetmed tuleb 

kehtestada kas eriosas või üldosas nii, et valdkond eristub selgelt. Meetmed on korrakaitseseaduse 

muutmise ja rakendamise seaduse eelnõus.80 

 

Väärtegude eelnõus81 tehakse ka mitmeid muudatusi eelkõige karistusmäärades ja need tuleks 

samuti keskkonnaseadustikku üle võtta. Väärtegude eelnõu muud sätted tuleb üle võtta arvestades 

KSÜSi. 

 

                                                 
80 Kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=758830&u=20100201101923 01.02.2010 
81 Kättesaadav: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253551 01.02.2010 
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KOKKUVÕTE  

 
Looduskaitse peatüki struktuur jääb võrreldes kehtiva looduskaitseseadusega üldjoontes samaks, 

kavandatud on siiski struktuuri allosade teatavad ümbertõstmised (eelkõige kehtiva seaduse 1., 2. ja 

3. peatükkide osas). Oluliseks uuenduseks on looduse üldise kaitse põhimõtte sissetoomine, mis 

peab kaasa aitama looduskaitsekaalutluste lõimimisele teistesse tegevusvaldkondadesse ning 

bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse tervikliku kaitse. Looduskaitse peatükiga  liidetakse ka 

GMO-de alane regulatsioon. Kaalumise all on ka rohevõrgustiku alase regulatsiooni liitmine 

looduskaitse peatükiga. Juhul kui jahiseadus ja kalapüügiseadus jäävad integreerimata 

keskkonnaseadustikku, tuleb loodukaitse peatükki lisada jagu, mis sätestab jahiulukite ja kalavaru 

kaitse üldised, looduskaitsega seonduvad põhimõtted ja normid. 

 

Metsanduse osas olulisi sisulisi muudatusi ette ei ole näha, kuna keskkonnaministeeriumi hinnangul 

ei ole see vajalik. Töögrupi poolt väljapakutud muudatused puudutavad eelkõige metsanduse 

regulatsiooni struktuuri selgemaks ja loogilisemaks muutmist, samuti metsanduse ja looduskaitse 

regulatsioonide vahelisi seoseid. 

Vee valdkonnas tuleks anda loetelu nendest veega täidetud pinnavormidest, mida veekoguks ei loeta 

ning millele veekogude regulatsiooni ei kohaldata. Selliste veega täidetud pinnavormide 

üldnimetuseks võiks olla vesirajatised. Vesirajatiste loetelu kehtestatakse mitteammendavana, kuna 

seaduse tasandil on raske ette näha kõiki praktikas esineda võivaid vesirajatisi. Keskkonnaametil 

võiks olla pädevus otsustada, millist veega täidetud pinnavormi, mida ei ole seadustikus 

selgesõnaliselt nimetatud, loetakse vesirajatiseks. Selleks tuleb sätestada seadustikus konkreetsed 

kriteeriumid, millest lähtudes Keskkonnaamet vastava otsuse peab tegema. Sätestada tuleb 

vesirajatistega seoses selliste erandlike juhtumite loetelu, mil vesirajatistele kohaldatakse 

veekogude nõudeid või muid veekaitsenõudeid. 

 

Vee peatüki esimeses jaos on veel mõisted ja põhimõtted. Mõisteid korrastatakse ja ühtlustatakse 

arvestades VPRD mõisteid ja põhimõtted võetakse samuti üle VPRD artiklist 1. 

 

Vee valdkonnas eristatakse riigile jm haldusele suunatud tegevusi ja kohustusi (3. jagu) ja eraisikule 

suunatud tegevusi ja kohustusi (4. jagu). Teises jaos on üldised hoolsuskohustused kõigi 

veekasutajate jaoks ning omandi piirangud, mille täitmise kohustus on nendel maaomanikel, kelle 

maatüki suhtes veekasutus avaldab mõju. Üldine kohustus on, et veekogu ei tohi saastada, risustada 
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ega liigvähendada. Saastamine tähendab, et veekogusse ei või viia aineid, mis põhjustavad nende 

sellise kontsentratsiooni veekogus, et selle tulemusena kahjustub või hävib veekogu ökosüsteem, 

samuti kui ületatakse kehtestatud vee kvaliteedi piirväärtusi. Saastamine on veekogu keemiline 

mõjutamine. Risustamine on tahkete ainete vette viimine ehk eelkõige füüsiline mõjutamine. 

Jäätmete vette uputamine on lubatud vaid väga erandlikel juhtudel 

 

Eraisikutel on tavapärases majapidamises kaks põhilist veekasutuse liiki: põhjavee võtmine ja 

heitvee pinnasesse juhtimine. Need veekasutused ei peaks olema loakohustuslikud, kui need jäävad 

tavapärase majapidamise piiresse. Seega peaksid need olema igaüheõigustena vee peatükis. 

 

3. jaos on vee kaitse ja kasutamise kavandamine eelkõige läbi veemajanduskavade. 

Veemajanduskavad kavandatakse siduva iseloomuga haldusaktidena, millega pannakse kohustusi 

veekasutajatele. Meetmete kataloog peab olema seejuures seaduses, veemajanduskavaga 

täpsustatakse ja konkretiseeritakse meetmeid ja vajadusel ka vee erikasutusloaga. Selliste meetmete 

kehtestamiseks tuleb seaduses sätestada ka kaalutluskriteeriumid, sest kui kellegi õigusi piiratakse, 

siis selleks peab olema piisavalt selge alus ja motivatsioon. Eelkõige tuleb piirata selliseid tegevusi, 

mis annavad suure saastuskoormuse nagu nt põllumajandus või suurtööstus. Tegevuse piiramise 

eesmärgiks on veekogude hea seisundi saavutamine või hoidmine. 3. jagu käsitleb ka veeteenuste 

kohaliku omavalitsuse kohustusi (ühisveevärk -ja kanalisatsioon) tagamisel. 

 

4. jaos on kavandatud vee erikasutusloa omaja kohustused. Vee erikasutuse nimekirja oleks vaja 

lisada veekogu rajamine ja likvideerimine. Seaduses tuleb sätestada keskkonnakaitsenõuded 

selliseks tegevuseks. Vee peatükis tuleks kõik veekogu seisundit oluliselt mõjutavad tegevused 

sätestada loakohustuslikena. Teatud juhtudel võib osutuda vajalikuks veekaitse nõuete rakendamine 

pärast veekogu seisundit mõjutava ehitise püstitamist. Need nõuded tuleks kehtestada kas vee 

erikasutusloas, mis oleks uus vee erikasutusloa liik sellisel juhul või ehitise kasutusloas. Selliseid 

nõudeid on võib-olla vaja kehtestada nt veekogusse rajatud tuulepargi jaoks vms ehitiste jaoks. 

 

Viienda peatüki esimeses jaotises reguleeritakse vee valdkonna erisused keskkonnauuringute osas. 

Uuringud ja aruandlus on kavandatud üldosasse. Seire on samuti kavandatud viiendasse jaosse. 

Seire osas on vaja üle võtta VPRD vastavad sätted. Kuna registri regulatsioon kavandatakse 

tervikuna üldosasse, siis eriosas selles valdkonnas regulatsiooni ei tule. 

 

Vee peatükis või selle alusel tuleb kehtestada vee kvaliteedi piirväärtused, et tuvastada ebasoodne 
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muutus veekogumi keemilises seisundis. Peatüki koostamisel tuleb olemasolev piirväärtuste 

süsteem korrastada ja viia kooskõlla EL keskkonnaõigusega. Kui veekogumile kehtestatud 

kvaliteedi piirväärtust on ületatud, siis on tegemist keskkonnakahjuga ja sellele järgneb KSÜS 

’väikese’ vastutuse osa rakendumine. Selline säte tuleb viia vastavate kvaliteedi piirväärtuste 

regulatsiooni juurde. Kui põhjavee tase on oluliselt vähenenud alla õigusaktis sätestatud 

kvantitatiivse piiri, siis on samuti tegemist keskkonnakahjuga ja sellele järgneb KSÜS ’väikese’ 

vastutuse osa rakendumine. Selline säte tuleb viia vastavate kvaliteedi piirväärtuste regulatsiooni 

juurde. 

 

Võrreldes välisõhu kaitse seadusega (edaspidi VÕKS), püütakse atmosfääri kaitset puudutava 

peatüki struktuuris enam eristada ja süstematiseerida ühelt poolt õhu kvaliteeti ja teiselt poolt 

saasteainete heitkoguseid puudutavat regulatsiooni. Peatükis käsitletakse atmosfääri kaitset 

tervikuna ja sellele viitab ka peatüki uus pealkiri, et tegeletakse erinevate atmosfäärikihtide 

kaitsega, st nii troposfääri kui ka stratosfääri kaitsega. Hetkel kehtiva VÕKS-i nimi viitab ainult 

välisõhu ehk troposfääri alumise kihi kaitse reguleerimisele, kuigi tegelikkuses reguleerib VÕKS ka 

stratosfääri kaitset.  

 

Mõistete osas korrastatakse olemasolevaid mõisteid ja lisatakse uusi mõisteid. Uue mõistena tuleks 

defineerida tootmisterritoorium, kuna see on oluline välisõhu kvaliteedi piirväärtuse täitmise osas. 

Uue mõistena on vaja defineerida valgusreostus, kuna antud temaatika on seaduse tasemel VÕKS-is 

reguleerimata ning tegemist on teatud piirkondades elanikkonda tõsiselt häiriva nähtusega. 

 

Vastavalt VÕKS § 26 sätestatakse keskkonnaministri määrusega saastatuse taseme piir- ja 

sihtväärtuste, saastetaluvuse piirmäära, saasteaine sisalduse häiretaseme, kaugema eesmärgi ning 

saasteaine sisaldusest teavitamise tase. Antud määrus sisaldab vastavaid väärtusi ligi 90-le erinevale 

saasteainele, millest 13 on esmatähtsad saasteained ja ülejäänud esmatähtsuseta saasteained. 

Esimeste puhul on piir- ja sihtväärtused sätestatud direktiivides, teiste puhul kehtivad siseriiklikult 

kehtestatud piirväärtused. Kusjuures mõningate siseriiklike piirväärtuste määrad on oluliselt 

karmimad kui näiteks Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) vastavad näitajad. Tehakse 

ettepanek uute siseriiklike piirväärtuste kehtestamiseks tuleks luua selged alused, kuidas ja mis 

alustel piirväärtusi kehtestatakse. Piirväärtuste puhul võiks lähtuda üldjuhul WHO vastavatest 

näitajatest. 

 

Välisõhu kvaliteedi direktiiv reguleerib lisaks teatud juhud, mil peab arvestama looduslikest 
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saasteallikatest pärinevate heitkogustega. Tehakse ettepanek lisada paragrahvid, mis reguleerivad 

looduslikest allikatest pärit saasteainete arvestamise korda ja talvise teede liivatamisega seotud 

piirväärtuse ületamise määramise korda ning PM2,5 keskmise kokkupuute näitaja ja kohustuslikult 

saavutatava välisõhu saastatuse taseme piirmäära määramise korda. 

 

On vaja sätestada täiendavalt uued korralduslikud meetmed, kuna välisõhu kvaliteeti mõjutab 

tiheasustusalal olulisel määral ka piirkonnas valdavalt kasutatav kütteviis – kohtküte või kaugküte. 

Välisõhu kvaliteeti silmas pidades tuleks kindlasti eelistada kaugkütet kohtkütmisele. Seetõttu on 

oluline, et kohalikul omavalitsusel oleks võimalik läbi planeeringute ka kaugkütte kasutamist 

kohtkütmisele eelistada ja arendajatelt nõuda. 

 

Oleks vaja õigusloome järgmises etapis selgemalt defineerida kes ja miks vajavad keskkonnaluba 

õhu saastamiseks ning valdkonnad ja käitised, kust on vaja statistilisi andmeid, koormata vajadusel 

aruandluskohustusega. Saasteained, mis ei kuulu riiklike piirkoguste reguleermisvaldkonda, ehk 

kõik saasteained peale SO2, NOx, LOÜ, NH3, peaks keskkonnaloa vajalikkus põhinema vastava 

välisõhu kvaliteedi piirväärtuse täitmise kaudu. Antud saasteainete osas teostatakse eelhindamine 

Gaussi hajumismudeliga ning võrreldakse SPV vastavust saasteallikast lähima tootmisterritooriumi 

piiril. Juhul kui modelleeritud saastatuse tase tootmisterritooriumi piiril on üle 70%, siis tuleb 

käitisel taotleda keskkonnaluba õhu saastamiseks. 

 

4. jagu reguleerib osoonikihi kaitsmisega seonduvat. Suuri muudatusi võrreldes kehtiva VÕKS-i ja 

hetkel ettevalmistamisel oleva VÕKS-i muutmise seaduse eelnõuga ei ole. Plaanis on mõningad 

muudatused struktuuris. Võrreldes kehtiva regulatsiooniga on püütud jao struktuuri muuta 

loogilisemaks ja lihtsamalt jälgitavamaks. Jagu on jaotatud kaheks, et eraldada üldsätted ja üldised 

vähendamismeetmed ettevõtjale suunatud informatsioonist.  

 

Kasvuhoonegaaside ja kliimamuutuse jaos tuleb tagada järgmiste direktiivide ülevõtmine:  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2009/29/EÜ ning 2008/101/EÜ, millega 

muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ ja täiustatakse ning laiendatakse ühenduses 

kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ning lisatakse lennutegevus 

kauplemise süsteemi; 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi 

geoloogilist säilitamist. 

Kasvuhoonegaaside ja kliimamuutuse analüüsi eesmärk on muuta hetkel kehtiva seaduse struktuuri 
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loogilisemaks ja lihtsamalt jälgitavamaks. Eraldatud on projektitegevuse ja kauplemise süsteemi 

sätted ning ettevõtjaid puudutav informatsioon, mis kehtivas VÕKS-is on ühe jaos. VÕKS-i seaduse 

muutmise eelnõu raames lisandus palju olulisi sätteid seoses fluoreeritud kasvuhoonegaasidega ning 

nende osakaal seaduses kasvas märgatavalt. Seoses sellega on antud analüüsi käigus fluoreeritud 

kasvuhoonegaasidega seonduv kokku koondatud. Varasemalt olid vastavad paragrahvid laiali 

erinevate jagude all. 

 

Esimene kiirgusseadus jõustus 1997. aastal. Seoses Euroopa Liiduga liitumisega vajasid üle võtmist 

kiirgusohutust käsitlevad EL direktiivid ning KiS uus versioon jõustus 1. mail 2004. a. Viimastel 

aastatel on KiS-i uuendatud eelkõige vajadusest täiendada riiklikku seadusandlust seoses uute 

direktiividega (näiteks kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrolli 

direktiiv 2003/122/Euratom ning radioaktiivsete jäätmete ning kasutatud tuumkütuse vedude 

direktiiv 2006/117/Euratom). Käesoleva analüüsi puhul lähtuti eelkõige olemasolevast 

seadusandlikust taustsüsteemist – Euroopa Liidu õigusest ning rahvusvahelistest konventsioonidest 

ja lepingutest, millega Eesti on ühinenud. Samuti käsitleti analüüsis põhjalikumalt Kiirgusohutuse 

Riiklikus Arengukavas 2008-2017 tõstatud probleeme. Analüüsi tegemisel ei ole arvestatud 

ettevalmistamisel olevate direktiivide eelnõudega, sest enamus neist on alles arutelu tasemel 

ekspertgruppides ning sellest tulenevalt võidakse enne direktiivide eelnõude Euroopa Komisjonile 

esitamist veel muudatusi sisse viia. Näiteks ettevalmistamisel olevat Euroopa Liidu kiirgusohutuse 

direktiivi kavatsetakse koondada kokku kõik erinevad ja juba kehtivad kiirgusohutuse valdkonda 

reguleerivad direktiivid. Eelnõu on arutelu tasemel ekspertgrupis ning eeldatavasti lõpetab see 

grupp eelnõu koostamise kevadeks 2010. 

 

Keskkonnaseadustiku eriosa kiirguse peatüki edasisel koostamisel tuleb kindlasti määratleda ja 

kooskõlastada koostatava kiirguse peatüki kui ka ettevalmistamisel oleva Tuumaenergia seaduse 

reguleerimisalad. Soovitav on töötada välja KiS alusel Keskkonnaseadustiku eriosa kiirguse 

peatükk (so. kiirgusohutust reguleeriv üldine seadusandlus), mille täpsustavad tingimused 

tuumaseadmete puhul sätestab Tuumaenergia seadus. Sarnane lähenemine on kasutusel ka Euroopa 

Liidus, kus üldised kiirgusohutuse nõuded kõigile kiirgustegevustele on sätestatud direktiiviga 

96/29/Euratom ning spetsiifilised tuumaohutuse nõuded ainult tuumaseadmetele on sätestatud 

direktiiviga 2009/71/Euratom. Tuumaseadmeid puudutaval regulatsioonil on oma spetsiifika ning 

see on seotud küsimustega, mis kiirgusvaldkonda otseselt ei puuduta. Seetõttu on otstarbekas 

töötada Tuumaenergia seadus välja eraldi. Arvestades, et Tuumaenergia seaduse eelnõu 

väljatöötamine on töögrupi arusaama järgi praegu suhteliselt algjärgus, ei ole käesolevas analüüsis 
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veel kavandatud olulisi muudatusi, mis tuleneksid kiirgusvaldkonnale tuumaenergia osas 

kavandatust. Keskkonnaseadustiku eriosa eelnõu edasise koostamise käigus on siiski võimalik 

täiendavalt Tuumaenergia seaduse eelnõu arvestada. 

 

7. peatükis integreeritakse kehtiva jäätmeseaduse (JäätS) ja pakendiseaduse (PakS) regulatsioon. 

PakS regulatsioon sätestatakse peamiselt tootjavastutuse jaos. Võrreldes kehtiva õigusega 

regulatsiooni põhistruktuuri lihtsustub: loobutud on JäätS peatükkidest 3, 5, 7, 8, 9 ja 10, peamiselt 

seoses vastava regulatsiooni esitamisega peatüki teistes allosades või KSÜS-s.  

 

Esimeses jaos esitatakse peatüki reguleerimisalast välistuste säte (vt analüüsi). Lisaks koondatakse 

jakku kogu peatüki seisukohalt olulised mõisted, vältides mõistete ülemäärast kuhjamist peatüki 

algusesse. Välistuse säte ning jaos sätestatavad mõisted vastavad üldjoontes JäätS vastavatele 

sätetele (JäätS § 1-20.) Enamikku mõistetest tuleb uuest raamdirektiivist82 lähtuvalt täpsustada.  

Suurem osa täpsustusi on suhteliselt väheolulised sõnastuse muudatused. Märkimisväärseks 

erandiks on peatüki olulisim mõiste: jäätmete definitsioon (vt analüüsi). Jagu täiendatakse mõistete 

osa uues jäätmete raamdirektiivis määratletud kahe uue keskse mõistega: „korduskasutuseks 

ettevalmistamine” (artikkel 3 punkt 16) ja „kõrvalsaadus” (artikkel 5).    

 

Teises jaos sätestatakse jäätmehoolduse üldpõhimõtted ja jäätmehoolduse üldnõuded, st sellised 

nõuded, mis ei ole seotud spetsiifiliste jäätmekäitluskohtade või jäätmeliikidega.  

 

Jäätmekavad peaksid olema dokumendid, mis reaalselt suunavad jäätmehoolduse korraldust riigi ja 

kohalikul tasandil. Eelkõige peaks kava olema aluseks investeeringute suunamisel. Et tagada KSH 

menetluse ja kavade menetluse integreerimine tuleb jäätmekavade menetlus võimalikult suures osas 

ühtlustada KSÜS strateegilise keskkonnamõju hindamise regulatsiooniga. 

 

JäätS § 66 lõike 3 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus jätta jäätmeveo korraldamata 

haldusterritooriumi hajaasutustega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutamise ning 

jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud 

jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnavajadus. Kehtiv regulatsioon on toonud kaasa olukorra, 

kus oluline osa kohalikest omavalitsustest ei ole jäätmeveo korraldamise kohustust täitnud. Erisused 

korraldatud jäätmeveo rakendamises on toonud kaasa olulised erinevused olmejäätmete käitlemise 

                                                 
82 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega 

tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312/3-30) 
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maksumuses tarbijatele ning olmejäätmete nõuetekohasesse käitlussüsteemi suunamisel. 4. jaos 

nähakse ette korraldatud olmejäätmeveo laiendamise kogu riigi territooriumile, jättes erandina välja 

väikesaared.  

 

Tulenevalt jäätmedirektiivi ning pakendidirektiivi erinevast terminoloogiast säilivad eraldi 

mõistetena tootja ning  pakendiettevõtja ning erinevalt tootjaid ühendava organisatsiooni nime 

ühtlustamisest ei pidanud töögrupp nende mõistete ühtlustamist põhjendatuks. JäätS §-s 25 sisaldub 

probleemtoote mõiste. Töögrupp pidas põhjendatuks probleemtoote mõiste muutmist ning 

vastutustoote mõiste kasutamist. Eelnõus on ühtlustatud JäätS § 23 lõikes 3 defineeritud tootjate 

ühenduse ning PakS §-s 101 sätestatud taaskasutusorganisatsiooni mõisted, ühtlustatuna kasutatakse 

mõlema organisatsiooni kohta mõistet „tootjavastutusorganisatsioon“. 

 

Selleks, et tagada taaskasutusorganisatsiooni poolt esitatavate andmete auditeerimise kvaliteet, 

nähakse eriosas ette audiitori pädevuse nõue pakendi- või finantsvaldkonnas. 

 

Töögrupp on seisukohal, et loa ja litsentsi menetlemise dubleerimise vältimiseks ja regulatsiooni 

lihtsustamise huvides tuleb loobuda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nõudest (JäätS ptk 7). Kehtivas 

jäätmeseaduses tuleks sätestatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise spetsiifilised tingimused 

(nõuded tagatisele/kindlustusele ning vastutava isiku asjakohasele koolitusele ja pädevusele) tuua 7. 

jakku jäätmete käitlemiseks vajaliku keskkonnaloa taotluse täpsustavate nõuetena. 

 
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise regulatsioon jääb üldjoontes samaks.



 256

LISA 

 
Keskkonnakasutuse kavad kui halduse tegevusvorm 

Ivo Pilving 

I. Uurimisprobleem 

Keskkonnaõiguses leiavad riigipoolsete õigustloovate aktide ja üksikotsuste ning 

keskkonnakasutajate eneseregulatsiooni kõrval nüüdsel ajal üha enam rakendamist täitevvõimu 

strateegilised instrumendid nagu majandamiskavad, tegevuskavad, programmid jne. Käesoleva 

analüüsi eesmärgiks on keskkonnaseadustiku eelnõu83 koostamise käigus selgitada, millised on 

keskkonnaõiguslike kavade kasutamise võimalused Eesti õiguskorras. Iseäranis vajab uurimist, kas 

ja millistel tingimustel on sääraste kavade alusel võimalik piirata üksikisiku õigusi. 

Justiitsministeeriumi töögrupi poolt püstitati konkreetsemalt järgmine küsimus: „Kas 

keskkonnaõiguses kasutusel olevad kavad (sealhulgas, kuid mitte ainult veemajanduskava 

veeseaduses, jäätmekava jäätmeseaduses, kavad välisõhu valdkonnas) saavad põhiseaduse kohaselt 

(muuhulgas) sisaldada regulatsiooni, mis: 

1) toovad isikutele vahetult kohustusi (nt eramu omaniku kohustus juhtida heitvesi 

ühiskanalisatsiooni või lokaalsesse mahutisse, kohustus kasutada kütteks ainult keskkütet või 

gaasikütet, keeld sõita vanemate kui 10-aastaste sõidukitega kesklinnas) ja/või; 

2) on aluseks keskkonnaloa või muude haldusaktide tingimuste määramiseks või loa väljastamisest 

keeldumiseks (nt detailplaneeringut ei kehtestata või ehitusluba ei anta, kui küttelahendus on 

vastuolus vastava õhukaitsekavaga vms)?” 

 

Neile küsimustele vastamine eeldab esmalt, et määratletaks kõnealuste kavade olemus haldusõiguse 

üldosa, täpsemalt halduse tegevusvormide õpetuse seisukohast. Selle alusel on järgnevalt võimalik 

selgitada, milliseid üldisi riigi- ja haldusõiguslikke nõudeid tuleb nende kavade kehtestamisel 

arvestada ning millised õiguslikud tagajärjed neil on. Rõhutada tuleb, et siinkohal on võimalik anda 

vastus vaid keskkonnaõiguslike kavade kui teatud haldustegevuse tüübi kohta. Igal 

keskkonnaõiguse eriosa kaval või isegi iga kava konkreetsel sättel võib olla oma spetsiifika, mis 

võib õigustada teistsugust käsitlust kui siin.84 

                                                 
83 Selle kohta H. Veinla, E. Saunanen. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu põhialused – Juridica 2008/IX, lk 

598; H. Veinla. Keskkonnaõiguse kodifitseerimisest Eestis: põhjused, eesmärgid ja valikud – Juridica 2007/VII, lk 
495. Valminud dokumendid: http://www.just.ee/41314. 

84 Nõnda seoses EL õiguse rakendamisega K. Faßbender, Gemeinschaftsrechtliche Anforderungen an die normative 
Umsetzung der neuen EG-Wasserrahmenrichtlinie – NVwZ 2001, lk 241 (247). 
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II. Ülevaade olukorrast 

1. Keskkonnakasutuse kavade mõiste ja piiritlemine 

Eesti kehtiv õigus tunneb näiteks järgmisi haldusorganite poolt kehtestatavaid keskkonnaõiguslikke 

kavasid: 

– õhusaaste tegevuskava (piirkonna välisõhu saasteainete heitekoguste vähendamise tegevuskava – 

VÕKS § 50); 

– müra vähendamise tegevuskava (VÕKS § 132 lg 1); 

– veemajanduskava (VeeS § 38 lg 1), sh vee seisundi võimalikult looduslikuna hoidmise 

tegevuskava (vee seisundi tegevuskava – VeeS § 38 lg 8 p 4); 

– jäätmekava (JäätS § 39 lg 1); 

– hoiuala või kaitseala kaitsekorralduskava (LKS § 25 lg 1); 

– liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava (LKS § 49). 

 

Üldmõistena, mis hõlmaks kõik keskkonnaõiguse eriosas ette nähtud keskkonnaressursside 

kasutamist koordineerivad haldusõiguslikud kavad, võiks kaaluda termini „keskkonnakasutuse 

kava” kasutuselevõttu. Üldistatult tuleks säärastesse kavadesse lülitada olemasoleva 

keskkonnaseisundi kirjeldus, arengustsenaariumid, eesmärgid keskkonnaseisundi hoidmiseks või 

parandamiseks ning abinõude loetelu, mida asutused või üksikisikud peavad nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks ette võtma. 

 

Siinkohal vaadeldavad kavad peaksid ideaalis olema konkreetsemad ja siduvamad kui nö 

strateegilis-poliitilised kavad, milles kavandatakse riigi keskkonnapoliitilist tegevust, sh SäAS §-s 

12 sätestatud arengukavad.85 Viimased ei ole põhimõtteliselt otsekohalduvad, nähes pigem ette 

õigustloovate aktide vastuvõtmise tulevikus, kuid erinormidest tulenevalt võib mõni taoline 

dokument siiski osaliselt olla üksikisiku õiguste piiramise aluseks (nt MaapS § 34 lg 1 p 17). 

Samuti ei käsitleta siinkohal EL organite poolt vastuvõetud keskkonnapoliitilisi kavasid ja 

programme.86 Võimuasutuste poolt kehtestatavate kavade kõrval tunneb keskkonnaõigus veel 

                                                 
85 Nende kohta RKHKo 3-3-1-81-03. Vt ka Riigikogus 14.09.2005 heaks kiidetud „Eesti säästva arengu riiklik 

strateegia“, 14.02.2005 heaks kiidetud „Keskkonnastrateegia aastani 2030“, Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 
korraldusega nr 116 heaks kiidetud „Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013“, kiirgusohutuse riiklik 
arengukava (KiS § 7 lg 1), põlevkivi kasutamise riiklik arengukava (MaaPS § 34 lg 1 p 17), metsanduse arengukava 
(MS § 7). 

86 Nende kohta H. Veinla. Keskkonnaõigus, 2005, lk 172 j. Küll aga on olulised EL sekundaarõiguse normid, mis 
kohustavad liikmesriikide haldusasutusi keskkonnakaitse alaseid tegevuskavasid ja –programme kehtestama 
(allpool, p 2). Samas jäävad käesoleva uurimuse esemest väljapoole ruumilised planeeringud, ehkki ka nende 
kehtestamisel tuleb vaieldamatult arvestada keskkonnaaspekte. 
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keskkonnaressurssi kasutava isiku poolt vabatahtlikult või kohustuslikus korras koostatavaid 

tegevuskavasid (metsamajandamiskava – MS § 11 lg 43, saasteallika valdaja tegevuskava – VÕKS 

§ 51). Nad võivad seadusest tulenevalt küll vajada pädeva asutuse heakskiitu (VÕKS § 51 lg 3), ent 

ei kvalifitseeru siiski haldustoiminguteks, vaid käitaja või arendaja (riiklikult reguleeritud) 

eneseregulatsiooniks. Ka viimasel on EL keskkonnajuhtimise süsteemis väga oluline roll. 

2. Funktsioon 

Keskkonnakasutuse kavade funktsiooniks on kindlas piirkonnas ja keskkonnavaldkonnas 

keskkonnainfo süstematiseerimine ja dokumenteerimine, konkreetsete eesmärkide väljatöötamine 

ning ennekõike keskkonnamõjuga tegevuste kooskõlastamine. EL keskkonnaõigus ei reguleeri mitte 

niivõrd üksikute saastajate tegevuse piire, kuivõrd nõuab hea keskkonnataseme saavutamist või 

säilitamist. Selleks on mitmetes keskkonnasektorites (nt välisõhu kaitse) kehtestatud arvuliselt 

väljendatud piirmäärad. Need ei ole aga rakendunud iseenesest. Alates 1980. aastate teisest poolest 

on EL hakanud pidama oluliseks liikmesriikides strateegiate väljatöötamist, et direktiividele vastav 

keskkonnaolukord saavutada. Selleks on direktiivides anglo-ameerika ja skandinaavia õiguskordade 

eeskujul nähtud riikidele ette kohustus kehtestada mitmesuguseid suhteliselt konkreetse sisuga 

tegevuskavasid ja -programme.87 Seetõttu ei ole üllatav, et paljud keskkonnakasutuse kavade kohta 

käivad sätted Eesti õiguses võtavad üle EL keskkonnadirektiivide norme.88 Kuigi nt veekasutuskava 

oli VeeS algredaktsiooni §-s 38 ette nähtud juba 1994. aastal, st ammu enne Eesti ühinemist EL-ga, 

on vahepealsel ajal veekaitse planeerimise regulatsioon EL õiguse mõjul muutunud tundmatuseni. 

Samas ei saa hetkeseisu kavasid puudutavate keskkonnadirektiivide ülevõtmisel Eestis pidada 

kaugeltki rahuldavaks.89 Olgu siinkohal ka rõhutatud, et euroopaõiguslikku päritolu tuleb pidada 

silmas kavade põhiseaduspärasuse hindamisel. Kui teatud sisu ja õiguslike omadustega kava 

kehtestamine on nõutav EL õigusest tulenevalt, ei saa kava rakendamist kahtluse alla seada Eesti 

põhiseadusest tulenevalt. Põhiseadus saab olla määrav vaid juhul, kui kava ei ole reguleeritud EL 

õigusega, kui EL õigusega ettenähtud kava rakendatakse ka valdkondades või juhtudel, millele EL 

õigus ei laiene, või kui kava kehtestamisel on liikmesriigile jäetud mänguruum, mille raames on 

võimalik arvestada Eesti põhiseadust.90 

 

                                                 
87 K. Faßbender. Grundfragen und Herausforderungen des europäischen Umweltplanungsrechts – NVwZ 2005, lk 1122 

(1132). 
88 Nt jäätmedirektiivi (2008/98/EÜ) art-d 28–33; õhukvaliteedi raamdirektiivi (2008/50/EÜ) art-d 23 ja 24; 

keskkonnamüra hindamise ja kontrollimise direktiivi (2002/49/EÜ) art 8; veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) 
art-d 11 ja 13, VII lisa. 

89 Vt nt Euroopa Komisjoni 18.09.2008 teatis rikkumismenetluse nr 2007/2236 kohta; Riigikogu keskkonnakomisjoni 
09.02.2009 istungi protokoll nr 97. 

90 Vrd RKHKm 3-3-1-85-07, p 38, 39; RKPKm 3-4-1-5-08, p 30, 31, 33. 
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EL õiguses ei ole kavade koostamine kohustuslikuks muudetud kaugeltki mitte bürokraatlikust 

hasardist. Ehkki saastenormatiivide järgimine on elanikkonna tervise kaitseks ülioluline, on tegelik 

olukord suurlinnades, liiklusmagistraalide ääres ja tööstuspiirkondades sageli neile mittevastav.91 

Seda ka Eestis, nt Tallinnas Liivalaia tn ümbruses ei ole viimastel aastatel täidetud peente osakeste 

läbimõõduga alla 10 µm (PM10) piirtaseme 50 µg/m3 ületamiste lubatud piirväärtust 35 päeva 

aastas.92 On tõdetud, et üksikuid saasteallikaid koordineerimatult reguleerides ei ole normatiive 

võimalik efektiivselt ellu viia. Näiteks, piirates tolmu- ja mürasaaste vähendamiseks liiklust ühel 

tänaval, suurendaksime suure tõenäosusega saastet alternatiivsetel marsruutidel.93 Samuti võib 

kavade abil kooskõlastatud haldustegevus olla vajalik selleks, et pikemas perspektiivis säilitada 

olemasolev hea või rahuldav keskkonnaseisund ja ennetada keskkonnahäiringuid (preventsioon).94 

 

Keskkonnakasutuse kavade juurutamisel ei ole loodetud, et soovitav keskkonnatase saavutatakse 

pelgalt kava vastuvõtmisega või selle vabatahtliku järgimisega puudutatud isikute pool. 

Keskkonnakasutuse kavade tuumaks ongi edasiste administratiivsete meetmete (ruumilised 

planeeringud, load ja nende kõrvaltingimused, ettekirjutused käitajatele, liikluspiirangud jne – 

keskkonnaministri 22.09.2004 määruse nr 123 § 4 lg 1 p 11; VÕKS § 132 lg 2; VeeS § 38 lg 8 p-d 4 

ja 5; JäätS § 39 lg 2 ja lg 3 p 5) planeerimine.95 Nad ei pea seega tüüpjuhul ise sisaldama vahetult 

realiseeritavaid piiranguid ega ettekirjutusi üksikisikutele. Sugugi vähetähtis ei ole kava roll esmalt 

olemasoleva keskkonnaseisundi kaardistamisel koos strateegiliste probleemidega.96 Sellega ei tohi 

aga kavad kindlasti piirduda. Edasised administratiivsed abinõud peavad kavas olema välja toodud 

piisava konkreetsusega, et tagada kava eesmärkide tegelik saavutamine. Euroopa Kohus on 

selgitanud, et direktiivi 76/464/EMÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete 

põhjustatava saaste kohta art-s 7 ettenähtud programmid on „spetsiifilised programmid“, „mis 

peavad kujutama endast järjekindlat terviklikku kontseptsiooni, millel on konkreetse, liigendatud 

                                                 
91 C. F. Fonk. Das subjektiv-öffentliche Recht auf ordnungsgemäße Luftreinhalteplanung – NVwZ 2009, lk 69. 
92 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tallinna linnastu välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava, 2009 

(kehtestamata), lk 104. Vt ka A. Alvela. Õhuseire käib pidevalt, kuid info seisab – aripaev.ee 26.11.2009. 
93 P. Cancik. Aktionspläne zur Lärmminderung – effektives Instrument oder „Aktionismus“? – ZUR 2007, lk 169 (174); 

üldisemalt W. Köck – W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle (toim). Grundlagen des 
Verwaltungsrechts, 2008, § 37 änr 4, 10. 

94 R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle. Umweltrecht, 2003, § 10 änr 434; vrd K. Faßbender (viide 5), lk 1122 (1132). 
Vt ka H. D. Jarass. Saksa immissioonikaitseõiguse põhistruktuurid – Juridica 2007/VII, lk 464 (471). 

95 Ka selle funktsiooni täitmisel ei maksa kavades näha mingit imerohtu. Haldusotsuste suunamine kavadega on väga 
keeruline ja ressursimahukas tegevus, W. Köck (viide 11), änr 3. P. Cancik märgib, et kavade kui 
keskkonnaõigusliku instrumendi efektiivsus hakkab sõltuma olulisel määral sellest, kui konkreetsed kohustused 
kavadega kehtestatakse ja mil määral on võimalik nende realiseerimiseks mobiliseerida kodanikke ja 
keskkonnaühendusi, (viide 11), lk 175 j. 

96 Mõnes valdkonnas tuleb olukirjeldus esitada koos tegevuskavaga (nt õhusaaste tegevuskava – keskkonnaministri 
22.12.2004 määruse nr 123 § 4; veemajanduskava – VeeS § 38 lg 8; jäätmekava – JäätS § 39 lg 3), teisal tuleb see 
kehtestada eraldi dokumendina, mis on tegevuskava aluseks (välisõhu strateegiline mürakaart – VÕKS §-d 131 ja 
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planeeringu iseloom kogu liikmesriigi territooriumi suhtes ja mis on suunatud saaste vähendamisele 

[…]“. 97 Nendesse seisukohtadesse on põhjust tõsiselt suhtuda kõigi keskkonnasektorite kavade 

koostamisel. Kava ei või piirduda vaid üldsõnaliste soovitusega kaaluda ebamäärases tulevikus üht 

või teist abinõu olukorra parandamiseks.98 Meetmete kirjeldusest peab olema aru saada, kes, mida ja 

millises olukorras peab konkreetselt tegema. Edasine kaalutlusõigus saab asutustele jääda 

ennekõike vaid selles osas, kas konkreetsel juhul on kava elluviimine kollideeruvate õigushüvede 

suhtes proportsionaalne. Ka on Euroopa Kohus rõhutanud, et kavas ettenähtud meetmed peavad 

olema sobivad nõuetekohase keskkonnataseme saavutamiseks.99 Ilma piisava konkreetsuseta ei ole 

selle nõude täitmist võimalik hinnata. 

III. Õiguslik olemus 

Keskkonnaõiguslikud kavad kujutavad endast halduse tegevusvormide spektris haldusõiguslikke 

plaane (valdkondlikke plaane).100 Plaanid ei ole aga haldusotsuste õiguslik põhitüüp, vaid 

koondmõiste, mis hõlmab väga erineva juriidilise olemusega akte. Iga plaani puhul tuleb eraldi 

kindlaks teha, kuidas seda õiguslikult liigitada.101 Kuna plaanide puhul ei ole tegemist looduse ega 

jumala poolt ette antud nähtustega, vaid inimese poolt õigusaktides loodud konstruktsioonidega, on 

nende kvalifitseerimise probleem ennekõike tõlgendamise ja pragmaatilise otsustuse probleem, mis 

tuleb lahendada kavade funktsioone ja haldusõiguse põhiseaduslikke printsiipe arvestades.102 

Tuntumad plaanid on kindlasti ruumilised planeeringud ja eelarved. Üld- ja detailplaneeringud on 

oma olemuselt kõige lähedasemad haldusaktidele (üldkorraldustele)103 ning selliselt neid Eesti 

praktikas ka käsitatakse.104 Üleriigiline planeering ja maakonnaplaneeringud on kõrge 

üldistusastmega dokumendid, mis pigem suunavad asutusi edasiste otsuste tegemisel, sh alama 

astme planeeringute kehtestamisel, jäädes seega ilmselt siseaktideks. Eelarved kujutavad endast 

halduse siseakte, pannes peale kohustusi vaid avaliku võimu kandja asutustele. 

 

Kerge, kuid mittemidagiütlev oleks vastata, et keskkonnakasutuse kavade puhul on tegemist sui 

generis haldustegevusega. Olulisem, kui kavade kvalifitseerimine mingi tüüpnimetuse alla on see, 

                                                                                                                                                                  
132). 

97 C-207/97, p 39 j – „Komisjon/Belgia“; C-232/95, p 32 jj – „Komisjon/Kreeka“. Vrd jäätmekavade kohta C-387/97, p 
75 j – „Komisjon/Kreeka“; C-298/97, p 16 – „Komisjon/Hispaania“ 

98 Sellega piirdutakse aga paraku nt Tallinna välisõhu tegevuskava projektis (viide 9), lk 113–116. Ilmselgelt ei vasta see 
kava eelpoolviidatud kohtupraktikale. 

99 Välisõhu saaste tegevuskava puhul C-237/07, p 47 – „Janecek“. 
100 Vt nt H. Maurer. Haldusõigus. Üldosa, 2004, § 16 änr 6; W. Köck (viide 11), änr 40. 
101 H. Maurer (viide 18), § 16 änr 13, 18. 
102 Vrd W. Köck (viide 11), änr 18. 
103 A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat, 2004, lk 265. 
104 Nt RKHKo 3-3-1-54-03, p 34. 
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kuidas rakendada nende puhul haldusõiguses ja halduskohtumenetluses olulisi vaheteo kriteeriume: 

– kas keskkonnakasutuse kavadel on regulatiivne toime, st kas tegemist on õigusaktidega (1); 

– kui jah, siis kas kava regulatsioon on abstraktne või konkreetne, st kas tegu on üld- või 

üksikaktiga (2); 

– kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas regulatiivne toime on eksterne, st kas kavadega 

pannakse peale kohustusi või antakse õigusi haldusvälistele isikutele (3)? 

 

Vastustest neile küsimustele sõltuvad menetlus- ja vorminõuded kavade kehtestamisel, seaduse 

reservatsiooni ja kaalutlusõiguse teostamise põhimõtete rakendamine, samuti õiguste kohtuliku 

kaitse võimalused.105 Iseäranis sõltub eeltoodust, kas üksikisik saab nõuda: 

– kava kehtetuks tunnistamist; 

– kava kehtestamist; 

– konkreetse meetme lülitamist kavasse; 

– kavas ettenähtud meetme elluviimist; 

– kavas sätestamata meetme elluviimist;106 

– kahju hüvitamist, kui kava ei ole nõuetekohaselt kehtestatud või ellu viidud; 

–kava muutmisel HMS §-des 64–70 sätestatud piirangutest kinnipidamist.107 

1. Regulatiivsus 

Kavasid ja plaane on haldusõiguses nii regulatiivseid kui pelgalt informatiivseid (indikatiivseid108). 

Siduvad ei ole deklaratsioonid, seisukohavõtud, arengukavad, strateegiad jms, mis üksnes 

fikseerivad olemasoleva olukorra ja teevad teatavaks prognoosid ega pretendeeri ei asutuste ega 

üksikisikute tegevuse õiguslikule mõjutamisele.109 Keskkonnakasutuse kavad sellega ei piirdu.110 

Ainuüksi kohustus arvestada kavaga kui avaliku huvi väljendusega edasiste kaalutlusotsuste 

tegemisel ei muudaks kava tõesti veel õigusaktiks.111 Samas tuleb tõsiselt kahelda, kas kavade 

efektiivseks rakendamiseks pelgalt sellisest arvessevõtmise kohustusest piisab. Nagu eespool 

selgitatud, tuleneb kavade funktsioonist keskkonnaõiguslike üksikotsuste efektiivse koordineerijana 

vajadus vähemalt teatava siduvuse järele. Iseäranis puudutab see kavades käsitletavaid meetmeid, 

                                                 
105 W. Köck (viide 11), änr 33 jj. 
106 Vrd P. Cancik (viide 11), lk 171. 
107 Vrd H. Maurer (viide 18), § 16 änr 28–35. 
108 Vrd terminoloogiat originaalis H. Maurer. Allgemeines Verwaltungsrecht, 2002, § 16 änr 15 j, 19 j ja eestikeelses 

tõlkes (viide 18). 
109 A. Aedmaa jt (viide 21), lk 262; H. Maurer (viide 18), § 16 änr 25; RKHK 3-3-1-81-03, p 19. 
110 Erandiks on mürakaart (VÕKS § 131). 
111 Kaalutlusõigust üksikotsuste tegemisel võib mõjutada koguni tegevuskava projekt, Saksamaa Kõrgema Halduskohtu 

(BVerwG) 23.11.2005 otsus – NVwZ 2006, lk 331 j. 
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mille rakendamine on vajalik EL õiguse, muuhulgas saaste piirmäärade, reaalseks 

maksmapanekuks. 

 

Saksa erialakirjanduses on väga vaieldav nt veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) art-te 11 ja 13 

alusel kehtestatavate meetmeprogrammide ja veemajandamiskavade õiguslik olemus. Selge on, et 

veemajandamiskava on üldisem, sisaldades iseäranis informatsiooni vesikonna seisundi kohta, 

raamdirektiivi art 4 alusel seatud keskkonnaalaseid eesmärke ning edasiste meetmete kokkuvõtteid, 

sh meetmeprogrammi kokkuvõtet (direktiivi VII lisa). Meetmeprogramm on konkreetsem, nähes 

ette täpsemad abinõud majandamiskavas seatud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 

(loareservatsioonid, keelud, saastepiirangud jms – art 11 lg-d 3 ja 4), välistades nt lubade andmise 

tegevusele, mis ei ole kooskõlas meetmeprogrammiga.112 Sellest on järeldatud, et vähemalt 

meetmeprogramm tuleb kehtestada õigusaktina (määrusena),113 samas kui majandamiskava jääb 

pelgalt informatiivseks (olles nn „läbipaistvusinstrumendina“ ennekõike orienteeritud Euroopa 

Komisjonile).114 Teised autorid on seisukohal, et ka majandamiskava mõned osad, nt heidete suhtes 

keskkonnaeesmärkidena kehtestatud standardid,115 või veemajandamiskava tervikuna on siduvad.116 

Vähemalt on veemajandamiskaval „raamistikku loov“ tähendus strateegilise keskkonnamõju 

hindamise direktiivi (2001/42/EÜ) art 3 lg 2 p a tähenduses.117 Leidub aga neidki, kes väidavad, et 

ka meetmeprogramm ei ole õigusakt,118 tuginedes mh raamdirektiivi art 11 lg 1 ls-le 2, mille 

kohaselt meetmeprogramm võib viidata õigusaktidele.119 

 

Euroopa Kohtu praktika eristab direktiivide jõustamisel ülevõtmis- ja elluviimisakte.120 

Õiguskindluse põhimõttest tulenevalt saab ülevõtmine toimuda üksnes vaieldamatult siduvate, 

ehtsate ja üldkohustuslike õigusnormidega, Eesti kontekstis seega õigustloovate aktidega (seaduse 

või määrusega), mitte halduse üksikaktide, siseaktide või reaaltoimingutega. Võib suhteliselt 

kindlalt väita, et keskkonnakasutuse kavade kehtestamine ei kujuta endast direktiivide normatiivset 

                                                 
112 G.-M. Knopp – F. Sieder jt. WHG. AbwAG (01.08.2008 seisuga), WHG § 36 änr 5a. 
113 R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle (viide 12), § 8 änr 228; M. Kotulla. Das Wasserhaushaltsgesetz und dessen 7. 

Änderungsgesetz – NVwZ 2002, lk 1409 (1415); osaliselt sellel seisukohal W. Seidel, J. Rechenberg. Rechtliche 
Aspekte des integrativen Gewässermanagements in Deutschland – ZUR 2004, lk 213 (219). 

114 K. Faßbender (viide 2), lk 248; M. Kotulla (viide 31), lk 1417; G.-M. Knopp (viide 30), § 36 änr 5, § 36b änr 3, 5. 
115 R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle (viide 12), § 8 änr 227. 
116 M. Reinhardt. Wasserrechtliche Richtlinientransformation zwischen Gewässerschutzrichtlinie und 

Wasserrahmenrichtlinie – DVBl 2001, lk 145 (p II.2.b). 
117 G.-M. Knopp (viide 30), § 36b änr 5. 
118 K. Faßbender (viide 2), lk 247; G.-M. Knopp (viide 30), § 36 änr 11; vrd K. Faßbender (viide 5), lk 1130, tehes 

erandi raamdirektiivi art 11 lg-s 3 sätestatud miinimumnõuete suhtes, „mis ilmselgelt loovad üksikisikule õigusi ja 
kohustusi“. 

119 Minu hinnangul ei ole selline põhjendus asjakohane. See, et dokument viitab õigusaktidele või näeb ette nende 
andmise, ei tähenda, et dokument ei võiks ise õigusakt olla. 

120 Iseäranis C-159/99, p 32 – „Komisjon/Itaalia“. 
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ülevõtmist, vaid administratiivset elluviimist. Ent ka direktiivi efektiivseks elluviimiseks 

üksikjuhtudel võib vahel olla vajalik meetme „kohustuslik, vaieldamatu ja siduv iseloom“.121 

Selleks, et kava ei hakataks selle elluviimise faasis liiga suures ulatuses ümber vaatama, teisisõnu, 

et ta ei minetaks oma rolli keskkonnaasutuste tegevuse järjekindla122 koordineerijana, tuleb kavade 

õiguslikul reguleerimisel tagada, et nendest kõrvalekaldumine saab kõne alla tulla vaid 

erandjuhtudel. See tähendaks minu hinnangul, et kaval on mingigi õiguslik toime vähemalt 

keskkonnaasutuste suhtes. Kava peab asutuste edasist kaalutlusõigust oluliselt kitsendama, mitte 

piirduma pelgalt avalikku huvi väljendamisega. Järelikult tuleks kõik keskkonnakasutuse kavad, 

mis EL või riigisisese õiguse kohaselt peavad sisaldama asutuste järjekindlat ja koordineeritud 

tegevusprogrammi üksikisiku õigusi mõjutavate otsuste tegemisel, lugeda õigusaktideks. 

 

Kindlasti tuleb regulatiivsuse hindamisel eristada kava erinevaid osasid. Väär oleks pidada siduvaks 

kavas sisalduvat olemasoleva keskkonnaseisundi kirjeldust, saati siis veel tulevikuprognoose. 

Põhimõtteliselt on faktiliste asjaolude siduv tuvastamine haldusaktiga küll võimalik, kuid 

haldusõigus peab neid eranditeks (HMS § 60 lg 1 ls 3).123 Niisuguse haldusakti andmiseks peab 

eksisteerima täpne seaduslik alus ning põhjendatud vajadus. Taoline vajadus keskkonnakasutuse 

kavade puhul puudub. Kavadele eelnevad uuringud on mahukad ja keerulised, mistõttu andmete 

kirjeldamisel ja prognoosimisel võidakse paratamatult teha vigu. Kavas toodud andmete õigsust 

tuleks eeldada ja neid kava elluviimisel arvestada, kuid säilitada tuleks võimalus lükata kavas 

sisalduvad andmed vajadusel teiste tõenditega ümber. Erinevalt edasiste meetmete kavandamisest ei 

ole kavas olukorra fikseerimiseks ja prognoosimiseks edasiste õigussuhetega seoses tarvis 

märkimisväärset õiguskindlust. Samuti võivad kavade elluviimist puudutavad osad seaduses 

sätestatud, isikute õigusi piiravate ja reeglina kohustuslike abinõude kõrval sisaldada nn „pehmeid 

instrumente“ nagu teavitustöö, üleskutsed, monitooring, pilootprojektid jne,124 mille rakendamine 

võib jääda soovituslikuks või üksnes halduse siseselt kohustuslikuks. 

2. Konkreetsusaste 

Üld- ja üksikaktide eristamisel ei ole määrav isikute hulk, kellele õigusakt on suunatud, vaid see, 

kas ta reguleerib konkreetset juhtumit (konkreetseid juhtumeid) või abstraktset hulka juhtumeid.125 

                                                 
121 Vt K. Faßbender (viide 5), lk 1130; EuK C-415/01, p 21 j – „Komisjon/Belgia“. Seevastu direktiivi 75/442/EMÜ art 

7 lg-s 1 ettenähtud jäätmemajanduskavade kehtestamise kohustus ei ole Euroopa Kohtu hinnangul pelgalt õiguslik 
kohustus, vaid kohustus saavutada reaalne tulemus, C-292/99, p 39 – „Komisjon/Prantsusmaa“. 

122 Meenutagem EuK eelpool tsiteeritud seisukohti (viide 15). 
123 Täpsemalt I. Pilving. Haldusakti siduvus, 2006, lk 127–132, 136–138. 
124 Veepoliitilise meetmeprogrammi näitel W. Seidel, J. Rechenberg (viide 31), lk 219. 
125 A. Aedmaa jt (viide 21), lk 263. 
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See vahetegu on sageli, eriti plaanide puhul raskendatud. Plaanid, sh keskkonnakavad paiknevad 

õigusaktide skaalal üldregulatsioonide ja üksikotsuste vahel.126 Ühest küljest näeb kava ette 

suunised suure ja valdavalt määratlemata hulga edasiste meetmete rakendamiseks. Teisalt on tema 

regulatsioon tavaliselt piiritletav teataval territooriumil kindla õigusliku olukorra loomisega. Plaani 

võib vaadelda kui suure hulga omavahel kooskõlastatud üksikotsuste kogumit. Plaan reguleerib 

„konkreetset asjade seisu“, tal on palju tihedam seos spetsiifilise reguleeritava situatsiooniga kui 

üldaktidel.127 

 

Eesti õiguspraktika on taolised vahepealsed, teataval territooriumil, kindlas asutuses või teatud 

piiritletud küsimuses reegleid kehtestavad aktid võrdsustanud üha julgemalt üksikaktidega.128 

Haldusest väljapoole suunatud mõju korral129 on tegu üldkorraldustega (HMS § 51 lg 2).130 Oma 

konkreetsusastmelt ei jää keskkonnakavad sellisel kujul, nagu neid peaks kehtestama,131 alla 

ruumilistele üld- ja detailplaneeringutele.132 Nagu eespool133 viidatud, käsitletakse ka viimaseid just 

üldkorraldustena. 

 

Keskkonnakasutuse kavade lugemist üksikaktiks toetavad pragmaatilised kaalutlused õiguskaitse 

korraldamisel. Lugedes kavad üldaktiks, oleks nende suhtes vahetu kohtulik kontroll hetkel 

põhimõtteliselt võimalik vaid põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses. Selle raames aga puudub 

üksikisikul seadusega reguleeritud algatusõigus. Etteruttavalt tuleb mainida, et vahetu kohtulik 

kontroll keskkonnakasutuse kavade suhtes on vähemalt EL õigusest tulenevalt vajalik.134 Efektiivse 

elluviimise seisukohast tuleks eelistada lahendust, kus vastuvõtmise järel omandab otseselt 

vaidlustamata kava teatava aja jooksul õigusjõu. See on võimalik vaid haldusaktide puhul. Kuna 

isik üldnormi vaidlustada ei saa, saab ta igal ajal nõuda selle kohaldamata jätmist vaidlustes 

meetmete üle, mis kavale tuginevad (PS § 152 lg 1). 

                                                 
126 G.-M. Knopp (viide 30) § 36 änr 5a; W. Köck (viide 11), änr 14. 
127 Saksa autorite hinnangul on plaanid ja kavad pigem lähedasemad üldaktidele, kuid nt ruumiliste planeeringute puhul 

ei anna see nende arvates rahuldavaid tulemusi. Koos täiendavate viidetega W. Köck (viide 11), änr 11, 14. 
128 Nt hoiuala kaitse alla võtmine RKHKo 3-3-1-57-09, p-d 11–13; 3-3-1-27-09; maastikukaitseala kaitseeeskiri m 3-3-

1-13-04, p 11; 3-3-1-31-03, p 12; vangla sisekorda puudutavad õigusaktid o 3-3-1-102-08, p 15; 3-3-1-20-08, p 14; 
m 3-3-1-95-07, p 11; o 3-3-1-54-07, p 7; gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord 3-3-1-85-08, p 21. 

129 Sellest allpool p 3. 
130 Mõneti eksitavale terminoloogiale vaatamata on tegu üksikaktiga, A. Aedmaa jt (viide 21), lk 263 jj. 
131 Eespool II.2. 
132 Samuti on kohane võrdlus kaitsealade kaitse-eeskirjadega. Nt R. Sparwasser, R. Engel ja A. Voßkuhle paigutavad nii 

keskkonnakasutuse kavad kui kaitse-eeskirjad keskkonnaõiguslike plaanide kui üldmõiste alla, (viide 12), § 2 änr 
100. 

133 Viide 21. 
134 Lähemalt allpool (3) seoses välismõjuga kodanike suhtes. 
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3. Välismõju 

Kui kavas sisaldub vahetult kohaldatavaid piiranguid üksikisiku tegevusele või neile 

pealepandavaid kohustusi, on kaval vaieldamatult välismõju ning see kvalifitseeruks eeltoodut 

arvestades HMS § 51 kohaselt haldusaktiks. Kui sellised üksikisikule suunatud ettekirjutused 

puuduvad ning kava eesmärgiks on vaid edasiste haldusotsuste koordineerimine, sõltub väljapoole 

suunatud mõju tekkimine muuhulgas sellest, kui suur kaalutlusruum kava elluviijaile jäetakse. Kui 

kõik olulised valikud on juba kavas tehtud, on selle elluviimine edasiste haldusaktidega vaid 

vormiline, mistõttu kaval tekiks välismõju käitajate ja arendajate, aga ka kolmandate isikute jaoks. 

Kui asutusel säilib aga põhimõtteline võimalus kavast üksikjuhtumil kõrvale kalduda, võiks tegu 

olla nii siseaktiga kui üldkorraldusega. Seadusandja saaks sellisel juhul otsustada konkreetsete 

kavade osas nii ühe kui teise tegevusvormi kasuks. 

 

Toodud käsitlus vastaks Eesti riigisisese haldusõiguse põhimõtetele. EL õiguse positsioonilt 

vaadates on keskkonnakasutuse kavade mõju üksikisikule ulatuslikum. Euroopa Kohus selgitas oma 

25. juuli 2008. a otsuses, et otseselt puudutatud isikul on häire- või piirtasemete ületamise ohu 

korral varasema õhukvaliteedi raamdirektiivi (96/62/EÜ) art 7 lg-st 3 tulenevalt õigus nõuda 

pädevalt ametiasutuselt tegevuskava koostamist.135 Direktiiv paneb kõnealuses osas liikmesriikidele 

peale piisavalt selge ja reservatsioonideta kohustuse. See on EL õiguse üldpõhimõtete kohaselt 

küllaldane, et luua puudutatud isikule kohtulikult kaitstav positsioon. Euroopa Kohus ei nõustunud 

selles asjas eelotsusetaotluse esitanud Saksa Kõrgema Halduskohtu esialgse seisukohaga, et 

kaebeõigus tegevuskava kehtestamise nõudmiseks puudub, sest kaebajal on võimalik nõuda 

vahetult nende meetmete võtmist, mida tegevuskava peaks tema arvetes kirjeldama. Muude 

meetmete rakendamine ei tee reservatsiooni tegevuskava kehtestamise kohustusest. Viidatud 

kohtuotsus seob kõik keskkonnakasutuse kavad olulisel määral puudutatud isikutega. Lisaks tuleb 

silmas pidada avatud menetluste läbiviimise kohustust kavade puhul.136 Selles valguses tuleb pidada 

väga tõenäoliseks, et sobiva kaasuse korral asuks Euroopa Kohus ka positsioonile, et puudutatud 

isikul peab olema võimalik nõuda liikmesriigi kohtus keskkonnakasutuse kavas ettenähtud 

meetmete elluviimist.137 Sellisel juhul looks kava juba otseselt haldusevälistele isikutele õigusi. 

 

Keskkonnakaitseasutused ei tegutse kavade elluviimisel isoleeritult, vaid on õigussuhtes vähemalt 

käitajatega, kellele tuleks edasised meetmed adresseerida, sageli aga ka puudutatud kolmandate 

                                                 
135 C-237/07 – “Janecek”. 
136 R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle (viide 12), § 8 änr 237. 
137 Säärasel seisukohal, koos täiendavate viidetega P. Cancik (viide 11), lk 171, 174. 
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isikutega. Lugedes kavad siseaktiks, kahaneks nende siduvus kõigis õigussuhetes, kus üksikisikud 

mängu tulevad, praktiliselt olematuks.138 Kui üksikisikud kavaga seotud ei ole, saaks nad sisuliselt 

nõuda, et kava ellu viiv asutus teeks uue täismahulise kaalutlusotsuse. Seda arvestades ei oleks 

haldusesise toimega kava võimalik kasutada üksikotsuste piisavaks programmeerimiseks. 

Põhjendamaks mitmesuguste plaanide, sh keskkonnakavade käsitlemist siseaktidena on ennekõike 

osundatud sellele, et mõju üksikisikutele on vaid kaudne.139 See põhjendus ei ole veenev. Ka 

seadus, mis ei piira õigusi vahetult, vaid näeb ette enda elluviimiseks koormavate haldusaktide (nt 

käitaja tegevuse lõpetamise ettekirjutuse) andmise, omab välismõju isiku õiguste suhtes. Ka 

keskkonnakasutuse kava asub piirama isiku õigusi selle elluviimisel ning ka elluviimist ei pruugi 

enam olla võimalik efektiivselt vaidlusta.140 Kaalutlusõigus, eriti kui see kava tõttu aheneb, ei 

välista regulatiivsust. 

 

Kuna riigisiseses õiguses oleks diskretsiooni ulatusest lähtuv sise- ja välisaktide eristamine niikuinii 

ebapraktiline ning EL õiguse kohaselt on keskkonnakasutuse kavadel õiguslik mõju üksikisikutele, 

tuleb keskkonnakasutuse kavad tüüpjuhul (iseäranis välisõhu kaitse tegevuskava, müra 

tegevuskava, vee seisundi tegevuskava ja jäätmekava osas) lugeda üldjuhul haldusaktideks 

(üldkorraldusteks) HMS § 51 mõttes. Konkreetsete kavade ja nende osade täpsem õiguslik tähendus 

sõltub nende sisust, muuhulgas sellest, kas ja mil viisil näeb kava ette üksikisiku õiguste piiranguid. 

Vältimaks vaidlusi, oleks seadustiku eriosades soovitav sätestada, millised kavad loetakse 

üldkorraldusteks. 

IV. Kava õiguste piiramise alusena 

1. Vahetud ettekirjutused 

Keskkonnakasutuse kavade funktsioon ei ole üksikisikutele uute vahetute kohustuste või keeldude 

pealepanemine. Arvestades, et kava on haldusakt, ei ole see aga õiguslikult võimatu, kui taolise 

ettekirjutuse tegemiseks kavas on olemas seaduses sätestatud alusnorm (PS § 3 lg 1 ls 1; HMS § 

54), kava kehtestav asutus on ettekirjutuse tegemiseks pädev ning järgitakse muid üldisi 

haldusaktidele esitatavaid nõudeid. Pelgalt asutusel lasuvast kohustusest kehtestada 

keskkonnakasutuse kava ei tulene, et asutus võiks kavasse lülitada talle pähetulevaid ettekirjutusi, 

nt regulatsioone mootorsõidukite vanuse kohta. Küll aga võib omavalitsusüksus nt müra 

vähendamise tegevuskavas reguleerida maastikusõidukitega liiklemist oma territooriumil (LS § 70 

                                                 
138 Vrd P. Cancik (viide 11), lk 175, viide 75. 
139 Vt H. Maurer (viide 18), § 16 änr 24. 
140 RKHKo 3-3-1-81-03, p 26. 
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lg 6; VÕKS § 134 lg 1 p 4). 

2. Edasiste võimuaktide koordineerimine 

Nagu eespool korduvalt rõhutatud, on keskkonnakaitseliste tegevuskavade põhifunktsioon 

täitevvõimu edasiste meetmete koordineerimine riigi ja teiste haldusekandjate keskkonnakaitse 

ülesannete täitmisel. Kavade juurutamisel Eesti ja EL õiguses ei ole silmas peetud, et kavade 

kehtestamisel hakataks leiutama uusi võimuakte.141 Kava kui haldusakt ei saa ise asendada 

seaduslikku alust, kui see on üksikisiku õiguste riive tõttu nõutav edasiste meetmete 

rakendamiseks.142 Ka kava kehtestamiseks kohustav norm (nt VÕKS § 50 lg 1) ei ole 

generaalklausel kõigi sobivate ja vajalike meetmete rakendamiseks. Rakendada saab ja tuleb neid 

meetmeid, mis seadusest juba niigi tulenevad (planeeringud, load, ettekirjutused, maksustamine 

jms) ja mille kohaldamiseks on konkreetsel juhul täidetud alusnormis fikseeritud 

materiaalõiguslikud eeldused. Kava kehtestajale ja rakendajale võib küll jääda ulatuslik 

otsustamisruum, nii selles suhtes, milliseid piiranguid seada kui ka piirangute määra osas, ent 

abinõude arsenal, mille vahel kava kehtestaja ja rakendaja võivad valida, peab tulenema 

seadusest.143 Alusnorm meetme rakendamiseks võib, kuid ei pea paiknema samas seaduses, mis 

reguleerib kava kehtestamist. Piisav on ükskõik milline seadus. Samuti ei pea seadus otseselt 

sätestama, milliseid meetmeid võib lülitada kavasse, sest kava ei ole nende meetmete iseseisvaks 

aluseks. 

 

Kuna nt detailplaneeringu kehtestamine on kaalutlusotsus, st vald või linn ei pea arendajale 

meelepärast detailplaneeringut tingimata kehtestama, on kohalikul omavalitsusel vaieldamatult 

võimalik jätta detailplaneering välisõhu kaitse tegevuskavale viidates kehtestamata (PlanS § 4 lg 

2),144 kui kehtestamata jätmise põhjendus on hõlmatud kaalutlusõiguse eesmärgiga ja konkreetsel 

juhul proportsionaalne. Keskkonnakaalutlused on ilmselgelt hõlmatud planeerimisdiskretsiooni 

eesmärgiga (PlanS § 1 lg 3). Kui pädeva asutuse (Keskkonnaameti) poolt kehtestatud välisõhu 

saaste tegevuskava näeb ette, et õhusaaste kontrolli alla saamiseks tuleb piirkonnas kasutada kas 

kaug- või gaasikütet, kitsendab see kohaliku omavalitsuse kaalutlusõigust detailplaneeringu 

                                                 
141 Küll aga võib kavas rakendada seaduses sätestamata informaalseid abinõusid, mis isiku õigusi ei riiva, nt 

teavituskampaaniad, informaalsed kokkulepped jms. 
142 Kõik, mis kehtib õiguste piiramise kohta määrusega, kehtib ka haldusaktide suhtes. Omandiõiguse piiramise näitel 

RKÜKo 3-3-1-41-06. PS § 32 lg 2 ls-t 2 ega teisi põhiõigusnorme ei saa aga tõlgendada selliselt, et omandiõigust ja 
muid õigusi ei saa piirata isegi seadusele tugineva haldusaktiga. Taoline äärmuslik seisukoht välistaks enamiku 
tänases õiguskorras tuntud haldusaktide andmise (nt maksuotsused, detailplaneeringud). Vt ka H. Maurer (viide 18), 
§ 16 änr 23. Õhusaaste tegevuskavade kohta H. D. Jarass. Luftqualitätsrichtlinien der EU und die Novellierung des 
Immissionsschutzrechts – NVwZ 2003, lk 262 jj. 

143 Vrd PlanS § 9 lg-s 2 sätestatud kataloog, mis piirab sarnaselt kaalutlusõigust detailplaneeringu kehtestamisel. 
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kehtestamisel.145 Teoreetiliselt saaks konkreetne kinnistuomanik taotleda enda suhtes tegevuskavas 

sätestatust erandi tegemist, sest kohaliku omavalitsuse kaalutlusõigus ei pruugi olla täiesti 

redutseerunud, kuid praktikas peaks omanikul selleks olema väga kaalukad ja erilised argumendid 

(nt tavapärasest oluliselt suuremad kulud kaugkütte- või gaasivõrguga liitumiseks). Erandite 

tegemisel tuleb arvestada võrdse kohtlemise põhimõtet. Sellest lähtudes tuleb nii kava kehtestamisel 

kui ka elluviimisel tegeleda kõigi saasteallikatega, vastavalt nende panusele üldise saastuse 

põhjustamisel.146 Küsimus, kui ulatuslik kaalutlusruum kava elluviijale jätta, tuleb seadusandjal 

lahendada iga kava puhul eraldi. Võimalik, et ka erinevatele meetmetele kava elluviimisel tuleb 

läheneda diferentseeritult – jättes nt üpris väikese mänguruumi, kui nii kava kehtestaja kui elluviija 

puhul on tegemist riigiasutustega, kuid säilitades mõnevõrra ulatuslikuma valikuvõimaluse, kui 

kava kehtestab riik, kuid elluviijaks on omavalitsusüksus.147 

 

Üksikisiku õiguste piiranguks vajaliku seadusereservatsiooni (PS § 3 lg 1) seisukohast oleks näitena 

toodu küttelahenduse piirang ka täna kehtiva õigustiku raames teostatav. Lisaprobleem tekib siin 

aga seoses kohaliku omavalitsuse autonoomiaga (PS § 154 lg 1 ) ruumilisel planeerimisel (KOKS § 

6 lg 1) ja ehitamise reguleerimisel (EhS § 22 lg 1, § 59 lg 2).148 Võimalik on tõlgendus, mille 

kohaselt juba seaduses sätestatud riigi pädevus (PS § 65 p 16) keskkonna kaitsel, sh 

keskkonnakasutuse kavade kehtestamisel välisõhu valdkonnas ahendab omavalitsusüksuse 

autonoomiat planeeringute kehtestamisel, mistõttu kava ise enam autonoomiat ei riiva.149 Vaidluste 

vältimiseks oleks aga vaieldamatult selgem ja kindlam keskkonnakasutuse kavade reeglistikus 

expressis verbis sätestada omavalitsusüksuste selge kohustus kavasid ruumilisel planeerimisel, 

ehitusjärelevalve teostamisel jne üldjuhul järgida või vähemalt arvestada. 

 

Kava kohustuslikkust ei tohi mõista selliselt, et kui selles on ette nähtud õigusi piirav seaduses 

sätestamata abinõu, siis tuleks kava kui kehtiv haldusakt sellele vaatamata ellu viia. Tõsi, haldusakt 

kehtib ja on täitmiseks kohustuslik vaatamata õigusvastasusele (HMS § 60). Ent keskkonnakasutuse 

kavaga ei tehta üldjuhul lõplikku otsust küsimuses, kas mingi edasine meede võetakse või ei võeta. 

Nagu eespool rõhutatud, on kava funktsioon edasiste kaalutlusotsuste koordineerimine, ning see 

erisus piirab kava reguleerimiseset ja selle kaudu ka siduvust, kehtestades asutusele edasiste 

                                                                                                                                                                  
144 Vrd planeerigu vastuvõtmata jätmise kohta RKHKo 3-3-1-56-08, p 25. 
145 Sarnaselt RKHKo 3-3-1-15-08, p 18.4. 
146 H. D. Jarass (viide 60), lk 262. 
147 Nt Saksamaal on õhukaitse tegevuskava reeglina jäigalt siduv, kuid planeeringute kehtestamisel tuleb seda üksnes 

arvesse võtta, R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle (viide 12), § 10 Rn 431; H. D. Jarass (viide 60), lk 262. 
148 Lisaks tõusetuvad menetluslikud küsimused, nendest allpool (V.1). 
149 Vrd RKPKo 3-4-1-4-07, p 12; RKHKo 3-3-1-15-08, p 18.4. 
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meetmete rakendamise kohustuse reservatsiooniga,150 et meetmed on õiguslikult lubatavad, sh 

tuginevad seaduslikule alusele ja on proportsionaalsed. Segaduste vältimiseks oleks soovitav nt 

keskkonnaseadustiku üldosas kavade toimet selliselt ka otsesõnu piirata. 

 

Oluline on silmas pidada sedagi, et keskkonnakasutuse kavad ei ole Eesti ega EL õiguse kohaselt 

eelduseks, et vastavas valdkonnas konkreetsel juhul üksikotsuseid teha. Käitaja ei saa enda suhtes 

tehtud ettekirjutust vaidlustada ainuüksi argumendiga, et ettekirjutust ei ole vastava 

keskkonnavaldkonna tegevuskavas ette nähtud või et säärane kava on üldse kehtestamata.151 Selles 

suhtes erinevad keskkonnakavad nt detailplaneeringust, mille kehtestamine on paljudel juhtudel 

ehitusloa andmise ja ehitamise eelduseks. Samas mõjutab kava asutuse kaalutlusõigust ning kavas 

sätestamata ettekirjutuse tegemine võib kujutada endast kaalutlusviga, sest eripädevusega asutus on 

leidnud, et meede ei ole keskkonna kaitseks vajalik. 

V. Menetlus 

1. Kaasamine 

Lähtudes eeldusest, et keskkonnakasutuse kava riivab haldusaktina üksikisikute (nii käitajate kui 

puudutatud kolmandate isikute) õigusi, kerkib olulise teemana üles nende ärakuulamine kava 

kehtestamise menetluses. Vähemalt juhul, kui kavad mõjutavad oluliselt neis ette nähtud meetmeid 

rakendavate asutuste kaalutlusõigust, ei ole piisav see, kui puudutatud isikud kaasataks kava 

elluviimise staadiumis, sest põhimõttelised otsused oleks selleks ajaks juba tehtud. Kavade 

ulatuslikust territoriaalsest kehtivusalast tulenevalt puudutatavad nad paljusid isikuid. HMS § 40 lg 

3 p 6 võimaldab küll loobuda kõigi puudutatud isikute isiklikust teavitamistest, kuid 

haldusmenetluse põhiseaduslike printsiipide tasandil osutub vastukaaluks vältimatuks avatud 

menetluse läbiviimine. Ka keskkonnaõigusele omase ulatusliku juurdepääsu tagamisega ei oleks 

kooskõlas kava koostamine tagatubades. Liiatigi on avatud menetlus valdavalt vajalik ka seoses 

strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimisega, kuivõrd tegu on valitsusasutuse või 

omavalitsusorgani poolt õigusaktina kehtestatavate kavadega (KeHJS § 31) ning 

raamdokumentidega (direktiivi 2001/42/EÜ art 3 lg 2 p a).152 Samas ei välista avatud menetlus, et 

teatud eriti intensiivselt puudutatud isikud, nt suurte käitiste omanikud või eriti tundlikus asukohas 

elavad isikud, tuleb ikkagi kaasata isiklikult.153 

                                                 
150 Lähemalt haldusakti siduvuse reservatsioonide kohta I. Pilving (viide 41), lk 133–135. 
151 A. Willand, G. Buchholz. Feinstaub: Die ersten Gerichtsentscheidungen – NJW 2005, lk 2644 (2644). 
152 Viide 35. 
153 Vt RKHKo 3-3-1-12-08, p 13; m 3-3-1-47-05, p 13; 3-3-1-31-03. 
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Keskkonnaseadustiku väljatöötamisel oleks soovitav kohaldada HMS avatud menetluse sätteid, 

neid võimalusel erinormidega modifitseerides. Seaduse regulatsioon peaks olema võimalikult 

ammendav. Ülereguleerimise ja õigusliku segaduse vältimiseks tuleks hoiduda valitsusele ja 

ministritele delegatsiooninormide andmisest kava kehtestamise korra kehtestamiseks, eriti kui 

menetlust viib läbi kohalik omavalitsus. Kõik, mis on menetluses oluline, peaks sisalduma 

seaduses, ning ebaolulise reguleerimisest tuleks üldse loobuda.154 

 

Üksikisikute kõrval tuleb kava efektiivse elluviimise tagamiseks ning ka riigi ja omavalitsusüksuste 

vaidluste ärahoidmiseks pöörata kava koostamisel tähelepanu asutuste kaasamisele, kes peaks 

hakkama rakendama kavas sätestatud meetmeid.155 See saab toimuda HMS § 11 lg 2 alusel. 

Omavalitsusüksuse autonoomia ja seadusega antud kaalutlusõiguse piiramisel võib kaasamine 

osutuda ka põhiseaduslikult nõutavaks. Seetõttu tasub eelnõus asutuste kaasamine selgesõnaliselt 

kohustuslikuks muuta.156 

2. Järelevalve 

Vältimaks olukorda, kus kohalike omavalitsusüksuste poolt kehtestatavad kavad jäävad liialt 

üldsõnalisteks ja formaalseteks, oleks riigil tarvis hoobasid omavalitsusüksuste korralekutsumiseks. 

Eriti kehtib see juhul, kui ohustatud on EL direktiivide maksmapanek. Võrdlemisi leebeks 

võimaluseks selle eesmärgi saavutamisel oleks valla või linna pool pädeva riigiasutuse mittesiduva 

arvamuse küsimise kohustus. Hetkel on säärane kohustus kehtestatud nt JäätS §-s 55. Selle sätte 

kohaselt piisab kava kehtestamiseks maavanema ja Keskkonnaameti arvamuste küsimisest. Kava 

kehtestamine ei eelda, et riigiasutused kava sisuga nõustuks. Paraku võib säärane mittesiduv 

arvamusavaldus jääda hambutuks. Tõsi, seda oleks võimalik kompenseerida järelkontrolliga ja 

vajadusel ka halduskohtuliku protesti esitamise õigusega vastavalt KeJS § 7 lg-tele 1 ja 4, kuivõrd 

tegu on üksikaktidega, mis on antud keskkonnakaitse ülesande täitmisel. Üldise õiguspärasuse 

järelevalve raames on sarnasel viisil võimalik sekkuda ka maavanemal (VVS § 85 lg 4). Kaugeltki 

õnnestunuks ei saa aga pidada olukorda, kus kavade suhtes peab arvamust avaldama 

Keskkonnaamet, kuid järelevalvet nende suhtes teostab Keskkonnainspektsioon.157 

 

Tulemuslikuma abinõuna tasub keskkonnaseadustiku eelnõu ettevalmistamisel kaaluda kehtestatava 

                                                 
154 Väärtustada tuleks vormivabadust ja asutuse menetlusdiskretsiooni (HMS § 5 lg 1). 
155 P. Cancik (viide 11), lk 175. 
156 Vrd RKPKo 3-4-1-4-07, p 25. 
157 Lähtudes põhimääruses sätestatud ülesannetest tuleks järelevalvepädevus omavalitsusüksuste kavade üle anda just 
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kava allutamist ennetavale õiguspärasuse järelevalvele Keskkonnaameti siduva kooskõlastuse 

vormis. Sobiva mudelina oleks keskkonnaseadustiku eelnõus võimalik üle võtta PlanS §-s 23 

sätestatud järelevalve konstruktsioonid. Jäätmekava puhul oleks küll tegemist taas 

omavalitsusautonoomia riivega, kuid kui järelevalve piirdub vaid õiguspärasuse kontrolliga ega 

sekku kavandatavate abinõude otstarbekusse, tuleb säärane sekkumine lugeda mõõdukaks ja 

põhiseaduspäraseks. Ekstsesside vältimiseks järelevalve raames ja omavalitsusautonoomia kaitseks 

on valdadele ja linnadele omakorda võimalik anda halduskohtulik kaebevõimalus kooskõlastuse 

andmata jätmise korral.158 

VI. Õiguskaitse 

Eeltoodust on hõlpsasti võimalik tuletada järeldused nii käitajate kui ka puudutatud isikute 

õiguskaitse kohta halduskohtutes seoses keskkonnakasutuse kavadega. Üldise märkusena olgu 

meenutatud, et keskkonnaõiguses kehtib laiendatud kaebeõigus, mis lubab administratiivseid 

meetmeid vaidlustada otseselt ja reaalselt puudutatud isikutel, samuti keskkonnaühendustel (Århusi 

konventsiooni art 9). Keskkonnaõiguslik kaebeõigus on küll laiem kui üldine halduskohtusse 

pöördumise õigus (HKMS § 7 lg 1), kuid seda ei saa samastada populaarkaebusega.159 

1. Nõudeõigus kava kehtestamiseks 

Ehkki tegevuskavad ei ole õiguslikult keskkonnakaitse abinõude rakendamise eelduseks, on nad 

seda sageli faktiliselt.160 Teoreetiliselt võib isik küll nõuda tema õiguste ja huvide realiseerimiseks 

vajaliku meetme rakendamist keskkonnakasutuse kavast sõltumatult, kuid praktikas on see 

keskkonnaalaste meetmete ulatusliku diskretsioonilisuse tõttu oluliselt raskendatud. Kuna 

konkreetse meetme vajalikkus ja elluviimise võimalikkus sõltub selle kooskõlastamisest paljude 

teiste meetmetega, ei saaks halduskohus enamikel juhtudel suure tõenäosusega asutustele piiava 

selgusega ettekirjutusi teha. Nagu eespool osundatud, on EL õigusest tulenevate kavade osas 

„Janecek’i“ otsuse läbi tänaseks saabunud selgus, et puudutatud isikul on õigus esitada liikmesriigi 

kohtule kaebus, kui liikmesriigi asutused on jätnud täitmata kohustuse keskkonnakasutuse kava 

kehtestamiseks.161 

 

                                                                                                                                                                  
Keskkonnaametile. Vrd keskkonnaministri 19.01.2009 määruse nr 5 § 5 lg 1; 31.03.2008 määruse nr 12 § 6. 

158 Vrd õiguspärasuse järelevalve kohta ruumiliste planeeringute üle R.-P. Löhr – U. Battis, M. Krautzberger, R.-P. Löhr. 
BauGB, 2009, § 6 änr 1 jj. Vt ka RKPKo 3-4-1-9-09, p 32, 33. 

159 RKHKo 3-3-1-86-06, p 16; 3-3-1-43-06, p 24–29; 3-3-1-81-03, p 23, 24; K. Relve. Århusi konventsiooni artikli 9 
lõige 3 – kas alus piiramatuks actio popularis’eks? – Juridica 2009/I, lk 19; K. Relve. Isikute ühendused 
keskkonnahuvi esindajana: kas iga ühenduse õigus või valitute privileeg? – Juridica 2007/X, lk 727. 

160 Müra vähendamise tegevuskava näitel P. Cancik (viide 11),lk 174. 
161 EuK C-237/07, p 34–42 – „Janecek“. 
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Samas otsuses rõhutab kohus, et liikmesriikidel ei ole kohustust lülitada tegevuskavva meetmeid, 

mis tagaks, et saastuse piir- ja häiretasemeid üldse ei ületataks. Riikidel on kohustus võtta 

meetmeid, mis sobivad nimetatud tasemete ületamise ohu miinimumini vähendamiseks ja sellise 

olukorra kestvuse piiramiseks, arvestades kõiki antud hetkel valitsevaid tingimusi ja huve.162 

Teisisõnu, kava kehtestamisel on liikmesriigi asutustel reeglina väga ulatuslik kaalutlusruum, 

millesse kohus ei saa üksikisiku kaebuse alusel sekkuda. Üksikisiku nõue konkreetse meetme 

lülitamiseks tegevuskavasse saab järelikult esineda vaid kaalutlusõiguse ahenemisel nullini, 

tegemist oleks selgelt erandiga.163 Säärane olukord tekiks, kui probleemi oleks tõesti võimalik 

lahendada vaid ühe konkreetse meetmega. 

2. Kava kehtetuks tunnistamise nõue 

Keskkonnaalase üldkorraldusena on keskkonnakasutuse kavad reaalselt ja otseselt puudutatud 

isikute poolt halduskohtus vaidlustatavad (HKMS § 4 lg 1). See kehtib nii saasteallikate valdajate 

kohta, kelle tegevust hakatakse kava elluviimisel piirama kui ka kolmandate isikute kohta, kes 

leiavad, et kava ei taga neid puudutava keskkonna kaitset piisaval määral. Viimasel juhul aga tuleb 

samuti arvestada kava kehtestaja ulatusliku kaalutlusõigusega, mistõttu kaebus on edukas vaid 

juhul, kui asutus tegi olulise kaalutlusvea. Kohaliku omavalitsuse autonoomia riivamisel võib 

lubatavaks osutada riigi poolt kehtestatud kava vaidlustamine omavalitsusüksuse poolt, kes peaks 

hakkama kava ellu viima või kelle muude ülesannete täitmist kava takistab.164 

 

Kuna kava on üldkorraldus, kehtiks tema puhul teatavad erisused kaebetähtaja osas. Puudutatud isik 

saaks kava soovi korral küll vaidlustada kohe peale kehtestamist, kuid tal võib viimase aja 

kohtupraktika valguses säilida see võimalus ka pärast üldise 30-päevase kaebetähtaja möödumist. 

Riigikohus on seisukohal, et kui „üldkorralduse säte mõjutab isiku õigusi vahetult, tuleb kaebus 

halduskohtule esitada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest. Kui tegemist on aga 

määratlemata arvu juhtumeid käsitleva sättega, mis akti adressaadi õigusi selle teatavakstegemise 

ajal ei mõjuta, saab isik esitada kaebuse üldkorralduse tühistamiseks 30 päeva jooksul pärast mõju 

ilmnemist, näiteks pärast üldkorralduse alusel tema suhtes toimingu sooritamist või haldusakti 

andmist.“165 Eespool sai juba viidatud sellele, et viivitused keskkonnakasutuse kavade 

vaidlustamisel takistaks nende funktsiooni efektiivset saavutamisest. Sarnaselt üld- ja 

detailplaneeringutega (PlanS § 26 lg 1) tuleks ka keskkonnakasutuse kavade puhul kehtestada 

                                                 
162 Sealsamas, p 44, 45. 
163 P. Cancik (viide 11), lk 174. 
164 RKHKo 3-3-1-86-06, p 16; RKPKo 3-4-1-9-04, p 26, 33. 
165 RKHKm 3-3-1-95-07, p 14. 
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kohese vaidlustamise nõue. Kaebetähtaeg peaks reeglina hakkama kulgema kava avalikult 

teatavakstegemisel, ent eriliselt puudutatud isikute õigused on tarvis tagada tavalisest intensiivsema 

teavitamise teel. Erijuhtumid, mil isikul vaatamata küllaldasele hoolsusele jäi kava õigeaegselt 

vaidlustamata, on võimalik lahendada kaebetähtaja ennistamise abil. 

3. Muud nõudeõigused 

Subjektiivsed õigused võivad õigustloovate aktide kõrval tuleneda ka haldusaktidest, seega 

põhimõtteliselt ka keskkonnakasutuse kavadest. See, kas üks või teine kava tegelikult kehtestab 

kava ellu viiva asutuse objektiivse kohustuse kõrval üksikisikule subjektiivse õiguse nõuda kava 

elluviimist, sõltub ühelt poolt isiku puutumusest õigushüvesse ning teisalt kava konkreetsusastmest 

(asutusele jäetud kaalutlusõiguse ulatusest). Kui meetme võtmise kohustus on vähemalt muuhulgas 

kehtestatud isiku tervise huvides või keskkonnaressursi kaitseks, mida isik kasutab (nt abinõud 

õhusaaste vähendamiseks isiku elukohas), on puutumuse nõue täidetud. Kaalutlusõigus võib 

tähendada, et asutus ei ole vaatamata kavale siiski kohustatud selles ettenähtud meedet rakendama. 

Sellisel juhul saab isik nõuda vaid teda puudutava otsuse tegemisel kaalutlusreeglite järgimist.166 

Kuna kava ei ole lõplik otsus kavas kajastatud keskkonnakaitse abinõude rakendamisel ega välista 

täielikult kavas mainimata meetmete rakendamist, ei oleks isikul mittenõuetekohase 

keskkonnaseisundi tõttu tekkinud kahju ning kava vahel reeglina põhjuslikku seost. Samuti ei saaks 

kava sellisel juhul luua õiguspärast ootust, et kavas kajastatud meetmed ka reeglina ellu viiakse. 

Õiguspärase ootuse puudumisel ei piiraks HMS § 64–70 sätted kavade muutmist. 

VII. Kokkuvõte 

Keskkonnakasutuse kavad moodustavad üldisemate riiklike ja omavalitsuslike arengukavade kõrval 

tunduvalt selgepiirilisema halduse tegutsemisvormide kategooria. EL õigusest tulenevalt peab 

nende sisu perspektiivsete meetmete osas olema võrdlemisi konkreetne. Neid ei saa pidada 

informatiivseteks üldsuunisteks nagu strateegilised keskkonnapoliitilised kavad ja programmid. 

Keskkonnakasutuse kavade põhisisuks on edasiste keskkonnaõiguslike või keskkonda puudutavate 

otsuste nagu ruumiliste planeeringute, lubade ja nende kõrvaltingimuste, ettekirjutuste, liiklus- ja 

tegevuspiirangute jms koordineerimine. 

 

Suhteliselt täpne sisu ja EL õiguse poolt omistatud tähendus tingib Eestis keskkonnakasutuse 

kavade (sh õhusaaste tegevuskava, müra vähendamise tegevuskava, veemajanduskava ja 

                                                 
166 St kohus saab vigase kaalutlusotsuse tühistada ning kohustada asutust asja uuesti otsustama, mitte kindlat meedet 

rakendama. Kavas sätestamata abinõude kohta eespool (IV.2). 
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jäätmekava) käsitlemise haldusaktidena (üldkorraldustena). Selliselt on kõnealused kavad 

kohustuslikud nii neid elluviivatele asutustele kui ka üksikisikutele, keda hakkavad puudutama 

meetmed kava realiseerimisel. Eelnev ei välista kava elluviivate asutuste kaalutlusõigust, kuid kava 

järgimine peaks olema sätestatud reeglina. Kava elluviija peab tagama, et üksikabinõud oleks 

konkreetsel juhul proportsionaalsed keskkonnakaalutlustega põrkuvate avalike ja erahuvide suhtes. 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses oleks soovitav sätestada, et kavadest peetakse lubade 

andmisel, ettekirjutuste tegemisel ja muude üksikotsuste langetamisel kinni, kui ei esine mõjuvaid 

põhjuse kõrvalekaldumiseks. 

 

Keskkonnakasutuse kavad ei pea sisaldama vahetult ettekirjutusi üksikisikutele, kuid seadusest 

tuleneva volitusnormi korral ei ole see ka põhimõtteliselt võimatu. Selgesõnaline ja konkreetne 

seaduslik alus peab olema ka kavas kajastatud edasiste õigusi riivavate meetmete jaoks. Pelgalt 

kohustusest kehtestada kava ei saa tuletada volitusi suvaliste pähetulevate abinõude planeerimiseks 

kavas. Kava ise ei saa asendada keskkonnakaitseliste võimuaktide puhul nõutavat seaduslikku alust. 

Otseselt ja reaalselt puudutatud üksikisikud ja omavalitsusüksused saavad keskkonnakasutuse 

kavasid kohtulikult vaidlustada ning isikud saavad nõuda neid puudutavate kavade kehtestamist. 

Konkreetsete meetmete rakendamise osas on kohtulik kontroll kaalutlusõiguse ulatuslikkuse tõttu 

piiratud. 
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Keskkonnapõhiõiguse täpsustus keskkonnaseadustiku üldosa seaduses 

Ivo Pilving 

 

1. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu sisaldab mitmeid keskkonnaalaseid menetluslikke 

õigusi (§-d 39–46), õigust kasutada võõrast maatükki ja veekogu (§-d 47–45) ning 

keskkonnapõhiõiguse täpsustusena „õigust tervise ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale“ (§ 

38). Paragrahv 38 on sõnastatud järgmiselt: 

 

„(1) Igaühel on õigus tema tervise ning heaolu vajadustele vastavale keskkonnale, millega 

tal on oluline puutumus. 

(2) Oluline puutumus on isikul, kes viibib tihti mõjutatud või tõenäoliselt mõjutatud 

keskkonnas, kasutab sageli mõjutatud või tõenäoliselt mõjutatud loodussvara või kellel on 

muul põhjusel eriline huvi mõjutatud või tõenäoliselt mõjutatud keskkonna vastu. 

(3) Kui seadusest ei tulene teisiti, peab keskkonnahäiringut taluma, kui selle vähendamine 

või vältimine on koormav, arvestades kolmandate isikute õigusi ning avalikke huve ning 

seda, mis on piirkonnas tavapärane.“ 

 

2. Keskkonnaalaste materiaalsete subjektiivsete õiguste seadusandlikul reguleerimisel tuleks esmalt 

arvestada PS §-ga 53 koostoimes §-ga 5. On vaieldav, kas nendest sätetest tuleneb mingilgi kujul 

üksikisiku subjektiivne õigus. Kohtupraktikas on seda seni tunnustatud ringkonnakohtute tasemel. 

Riigikohus ei ole seni põhiseadusest tulenevat keskkonnapõhiõigust kinnitanud ega ümber lükanud. 

Tallinna Ringkonnakohtu seisukoht keskkonnapõhiõiguse piiritlemisel ja sisustamisel on 

kokkuvõtlikult järgmine: PS §-d 5 ja 53 panevad üksikisiku kõrval keskkonna kaitse kohustuse ka 

riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele. See kohustus ei ole pelgalt objektiivne, vaid loob isiku 

subjektiivse õiguse nõuda avalikult võimult keskkonna säästmist vähemalt neil juhtudel, kui 

keskkonna kahjustamine puudutab isikut, s.t mõjutab tema elukeskkonda oluliselt ja reaalselt; 

sealjuures ei piirdu oluline ja reaalne keskkonnamõju vaid nende juhtudega, mil keskkonnamõju 

kaudu kahjustatakse isiku elu, tervist või muid põhiõigusi, vaid ka siis, kui isik on mõjutatavat 

keskkonnaressurssi tavapäraselt kasutanud, kui ta viibib sageli kõnealuses keskkonnas, kui tal on 

sellega tihedam seos kui ülejäänud avalikkusel või kui keskkonnamõjust sõltub muul viisil oluliselt 

isiku heaolu. 

 

Esitatud kujul ei ole põhiseaduslik keskkonnapõhiõigus suunatud teatud tasemele vastava 

keskkonnaseisundi loomisele või selle säilitamisele, vaid üksikisikule on olulise puudumuse korral 
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antud õigus nõuda keskkonna säästmise kohustuse täitmist riigi ja omavalitsusüksuste poolt. 

Keskkonnaseisundi parandamist saaks üksikisik nõuda vaid tuginedes muudele põhiõigustele, nt 

õigus elule, tervise kaitsele või omandi puutumatusele. Tegu on puhtal kujul tõrjeõigusega, mida 

võiks nimetada õiguseks keskkonna säästmisele. Samas ei ole keskkonna säästmise põhiõiguse 

esemeline kaitseala piiratud keskkonnakvaliteedi piirnormidega. Just viimased osutuks aga eelnõu § 

38 rakendamisel „tervise ja heaolu vajaduste“ sisustamisel määravaks. Sõltumata sellest kas PS §-

del 5 ja 53 on subjektiivne mõõde või ei, nõuavad nad keskkonnaväärtuste säästvat kohtlemist ka 

siis, kui kvaliteedinormid ohustatud ei ole. Minu hinnangul peaks seda arvestama ka 

keskkonnapõhiõiguse konkretiseering lihtseaduse tasandil. 

 

Keskkonnapõhiõiguse konkretiseering ega muu üldise sisuga materiaalne subjektiivne 

keskkonnaõigus ei saa olla suunatud otseselt teiste üksikisikute (käitajate) vastu. Lõige 1 peaks 

seega täpsustama, et kohustatud subjektiks on vaid avaliku võimu kandjad. Puudutatud isik saab 

avaliku võimu kandjalt nõuda, et käitaja suhtes rakendataks vajalikke meetmeid. 

 

3. Õigust „tervise ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale“ on tunnustatud Arhusi 

konventsiooni preambula ls-s 7 ja art-s 1. Välislepingus sisalduvat subjektiivset õigust ei saa 

vähemalt vahetult samastada põhiõigustega põhiseaduse tähenduses. Kas Arhusi konventsiooni 

nimetatud õiguse näol on tegu muu põhiõigusega PS § 10 tähenduses, on vaieldav. Kindlasti toetab 

konventsioon seda, et keskkonnaseadustiku üldosas sätestataks PS §-dest 5 ja 53 tuleneva 

keskkonna säästmise õiguse kõrval õigus teatud tasemel keskkonnale. 

 

Sõltumata sellest, kas Eesti seadusega luuakse üksikisikule subjektiivne avalik õigus keskkonna 

taseme kohta käivatest normatiividest kinnipidamiseks, saavad isikud kohtulikult nõuda EL vahetult 

kohaldatavatest või ülevõetud keskkonnanormidest kinnipidamist, kui neil on normide 

kohaldamisega piisav puutumus ning normid on piisavalt konkreetsed. EL keskkonnaõiguse 

kohaldamisel oleks eelnõu §-l 38 praegusel kujul seega ennekõike selgitav tähendus, kuid ta aitaks 

üksikisiku positsiooni seoses keskkonnaõiguse normidega paremini sobitada olemasolevasse 

õiguste kaitse süsteemi (kohtuliku kaebeõiguse ja muude menetluslike õiguste kõrval tuleb 

tähelepanu pöörata ka materiaalõiguslikele nõudeõigustele nagu haldusakti tühistamise nõue, 

kohustamisnõuded, kahju hüvitamise nõuded). 

 

Soovitav oleks „tervise ja heaolu vajadustele vastav keskkond“ siduda eriseadusest tulenevate 

kvaliteedinormidega. Samuti ei peaks tervise ja heaolu vajadustele vastav keskkonnatase sõltuma 
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isiku erivajadustest – Tallinna kesklinnas ei saa hakata tagama kopsuhaige jaoks vajalikku 

mäestikuõhku. Seega ei tohiks rõhutada, et keskkond peab vastama konkreetse isiku vajadustele, 

vaid nö keskmise inimese puhul kehtivale vajadusele. 

 

4. Eelnõu § 38 lg 2 on vajalik, kuid on konstruktsiooni „mõjutatud või tõenäoliselt mõjutatud“ 

pideva kordumise tõttu sõnastatud kohmakalt. 

 

5. Eelnõu § 38 lg 3 sisu on ebaselge. Õhku jääb küsimus, kas tegu on sätestatud õiguse esemelise 

kaitseala piiriga või õiguse piiramise tingimustega. 

 

Leian, et võimalus kalduda lõikes 1 sätestatust kõrvale ei peaks subjektiivse materiaalse 

keskkonnaõiguse kohaldamisala välistama, vaid üksnes piirama selle tagajärgi. Selliselt järgitaks PS 

§ 5 ja 53, samuti Arhusi konventsiooni ja EL keskkonnaõiguse loogikat. Iseäranis ei saa vajadus 

kalduda lõikes 1 sätestatust kõrvale võtta isikult menetluslikke võimalusi oma õiguse kaitseks. 

Lõige 3 tuleks niisiis sõnastada selgelt piiranguklauslina. Lisaks peaks sealt selguse huvides 

nähtuma ka seaduse reservatsioonist niigi tulenev nõue, et õiguse piirangul peab olema seaduslik 

alus. 

 

6. Kokkuvõtteks soovitan sõnastada KKSÜSE § 38 järgmiselt: 

 

„(1) Isikul on õigus nõuda avaliku võimu kandjalt keskkonna säästmist, samuti õigus 

tervise ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale, kui isikul on vastava keskkonnaga 

oluline puutumus. 

(2) Õigust keskkonna säästmisele ning õigust tervise ja heaolu vajadustele vastavale 

keskkonnale võib piirata seaduses sätestatud juhtudel, arvestades teiste isikute õigusi ja 

avalikke huve ning piirkonna eripära. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel eeldatakse, et tervise ja heaolu vajadustele 

vastab keskkond, mis on kooskõlas keskkonna seisundi suhtes kohaldatavate 

õigusnormidega. 

(4) Oluline puutumus on isikul, kes viibib tihti mõjutatud keskkonnas, kasutab sageli 

mõjutatud loodusvara või kellel on muul põhjusel eriline huvi mõjutatud keskkonna vastu. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaldamisel loetakse mõjutatud keskkonnaks või 

loodusvaraks ka tõenäoliselt mõjutatud keskkond või loodusvara.“ 

 


